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REPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SeçAo li
ANO XXXII- N~ 012

QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I- ATA DA 141 SESSÃO, EM 16 DE MARCO DE 1!177
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Ollclos do Sr. l•.Secret,rlo da Cimara dos Deputados
Eitraminhando à r.v/sào do Senado autógrafo.< dos seguintes
projeto.\'.'
-Projeto de Lei da Câmara n• 3/77 (n• 521-D/71, na Casa
de origem), que cria exigências para o registro civil das entidades
de assistência ao menor.
-Projeto de Lei da Câmara n• 4/77 (n• 1.553-B/75, na Casa de origem), que dã nova redaçilo ao caput do art. I• da Lei
n• 6.195, de 19 de dezembro de 1974.
-Projeto de Lei da Câmara n• 5/77 (n• 2.928-B/76. na
Casa de origem), que altera o Decreto-lei n• 1.422, de 23 de outubro de 1975, que dispõe sobre p sulário·educação.
- Projeto de Lei da Câmara n• 7/77 (n• 2.556-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que autoriza u venda pelo Instituto Brasileiro do Café: de imóvel
de sua propriedade, em Governador Valadares, à União.
-Projeto de Lei da Câmara n• 7177 ln• 2.556-B/76, naCo·
su de origem), de iniciâtivu do Senhor Presidente da República,
que dá novu redução aos artigos 2• e 3• do Decreto-lei n• 1.016,
de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre o pagamento de serviços industriais ou comerciais prestados por órgãos vinculados
uo Ministério dos Transportes.
-Projeto de Lei du Câmurn n• 8/77 (n• 3.030-B/76, na Cu·
sa de origem), de iniciutivu do Senhor Presidente da República,
que autoriza reversão ao Municipio de Formosa, Estudo de
GoiíiS, de imóvel que menciona.
-Projeto de Lei da Câmurn n• 9/77 (n• 3.036-B/76, nuCa·
sa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,
queuutoriza o Instituto Brusileiro de Desenvolvimento Florestal
-IBDF,a permutar o imóvel que mencionu.
-Projeto de Lei da Câmara n• 10/77 (n• 3.146-B/76, nu
Cusa de origem), de iniciutivu do Senhor Presidente da Repú·
blicu, que autoriza reversi\o uo Municipio de Pelotus (RS) do
terreno que mencionu.

U.l- Comualeaçies cla'Prnfdêncla
-Arquivamento do Projeto de Lei· do Senado n• 99/76Complementar, que inclui os viajantes comerciais autônomos
entre os beneficiários do Programa de Integração Social (PIS), e
dli outras providências, por ter recebido pareceres contrários,
quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuida.
-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
-Recebimento dos Avisos n•s 427/76 e 65/77, do Sr. Presidente do Tribunal de Contas tia União, encaminhando ao Senado cópias das atas das sessões daquela Corte em que foram tomadas decisões aplicando sanções aos responsáveis que discrimina.
J.%,3- Aviso do Sr. Ministro de Estado da Educação e Cul-

tura
N• 198/77. encaminhando ao Senado informações Ódicionuis·sobre providências em curso, naquele Ministério, com re·
lação ao Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada pela Resolução n• 48/75, que examinou as atividades do
MOBRAL.
•

1.2.4- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 20/77, de autoria do- Sr. Se·
nudor Vasconcelos Torres, que institui o seguro em garantia de
educação, e dá outras providencias.
-Projeto de Lei do Senndo n• 21/77, de autoria do Sr. Senudor Nelson Carneiro, que disciplina o exercício du profissão
do Técnico Agrlcoln.
-Projeto de Lei do Senado n• 22/77, de uutoriu do Sr. Senudor Luiz Viunu, que suprime o artigo 93 e o purl1grafo único
du Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973.
IJ.S- Requerimento

N• 23/77, de autoria dos Srs. Senadores Lourivul Buptistu e
.Ruy Suntos, solicitundo u transcrição, nos Anuis do Senado Fe·
dcrul, dos discursos proferidos ontem pelo Sr .. Ministro Ar·
mundo Falcão e pelo Excclentissimo Senhor Presidente Ernesto
Geisel, quando das comemorações do terceiro uno de Governo.

3@·
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'DIÁRIO. Do
CONGRESSO NACIONAL
(Seçlo 11)
" I_
•

J.l,6 - Dlocursos dG Expediente

SENA DOR EVELtfSIO VIEIRA- Maior prioridade no se·
tor ugropc:cuário pura através dele captar recursos destinados .a
outras alividndes.
SENA DOR JOSE SARNEY, como Líder- Resposta a se1
dadu oportunamente, pelo Senador Virgllio Tãvorn, no discurso.
do Sr. Evelásio Vieira. Reparos a afirmações proreridns pelo Sr.
Uzuro Barboza, em aparte, no discurso do Sr, Eveldsio Vieira.

I.:Z.7 - Leitura de projeto
-·Projeto de Lei do Senado n• 23/77, de autoria do Sr. Se·
nudor Osires Teixeira, que dispõe sobre a inclusão da compu·
nheiru como dependente, pura ereitos de imposto de renda.
1.3-0RDEM DO DIA
-Requerimento n•4/77. do Sr. Senador Braga Junior, soli·
citando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do artigo in·
titulado "Falácias de uma crise", de autoria do jornalista Edison
Lobão. Aprovado.
-Projeto de Lei da Câmara n• 51/76 (n• 1,214·C/75, na
Casa de origem), que dispõe sobre a rabricação de detergentes
não-biodcgrudúveis, nus condições que especifica. Dlscuuio
encerrada, voltando às comissões competentes em virtude de rece·
bimento de emenda em plenário.
-Projeto de Lei do Senado n• 71/76, do Sr. Senador
Ndson Carneiro, que dispõe sobre a dispensa de apresentação de
:.ttt!studo de vida, pura efeito de recebimento de proventos, por

purte dos nposentados de qualquer sistema. Aprovado em pri·
meiro turno, com emenda. À Comissão de Redução.
- Projeto de Lei do Senado n• !20/76, do Sr. Senador Ben·
jamim rurnh, que dá nova redaçilo ao§ I• do art. 477 da Canso·
Iiduçüo das Leis do Trabalho. Dlscuuio adiada para a sessão do
din 15 de abril de 1977, nos termos do Requerimento n• 24/77.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENt1DOR AGENOR MARIA- A dirícil situação da coto·
nicultura nordestim1.
SENADOR VIRG{L/0 TÁVORA- Providências adotadas
pelo Governo Fcdcrul em atendimento aos reclamos das indús·
trias nordestinas de extrução de fibras vegetais e do descaroça.
menta de u\godüo, tendo em vistu pronunciamento do seu antec~:ssor

nn tribunu,

SENti DOR !.E/TE CHAVES- Manirestando sua posição
conlrilriu 11 alteração da Constituição, no tocante às eleições parn
governadores em 1978.
SENtfDOR NELSON CARNEIRO - Sugerindo à Co·
missão de Minas c Energia do Senado o envio de um membro
par:1 participar, como observador, da Conrerénciu da Água, a
rculiu1r-se nu cidade de Mar dei Platu,

' Março de 1977

SENADOR MILTON CABRAL- Congratutando-se com
o Governador lvun Bichara pelo transcurso do 2• aniversltrio de
suu Administração.
SENADOR LOVRIVAL BAPTISTA - Manirestaçilo de
pesar pelo rulecimento do Sr. Venâncio Fernandes da Fonseca.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Apelo no Presidente do
'BNH. upós ratos que expõe, com vistas à solução de problema
que unige proprietários de casas do bairro de 'suo Judas Tadeu,
em Juiz de Fora, adquiridas através de nnanciamento daquele
Órgão.
· ".
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Exaltação dos
serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro pelo General Os-.
valdo lgnúcio Domingues, no momento em que se arnsta da Se·
creturiu de Segurança Pública.
I.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXJ·,
MASESSÃO. ENCERRAMENTO.
2....: ATA DA 15• SESSÃO, EM 16 DE MARÇO DE 1977
2.1-ABERTURA
2.2-0RDEM DO DIA·
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 45/77 (n• 57/77, nu origem), pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete ao Senado a·escolha do Sr. Espedito
de Frc:itus Resende, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de

Diplomatn, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
ao Estudo Cidade do Vaticano. Apreciado em sessio secreta.
2.3- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA

SENtfDOR VASCONCELOS TORRES- Artigos publi·
cu dos no jornal Última Hora, de autoria do jornalista Adirson de
Burros, sobre o episódio que culminou com a denúncia, pelo
Brnsil. do Acordo Militar nrmado com os Estudos Unidos.
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE·.
RIO R
- Do Sr. Senador Dinurtc Mariz, proferido na sessão
de 15·3·77.
4- CONSULTO RIA GERAL
- Purcccr n• 7,, de 1977.
5- ATAS· DE COMISSOES
6- MESA DIRETORA

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

ATA DA 14• SESSÃO, EM 16 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, JOS!l: LINDOSO
E AMARAL PEIXOTO
1lS 14 HORtfS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SI:'NA DORES:
Adulbcrto Se nu- A!te vir Leal- Evundro Curreiru- José Lln·
doso- Cuttctc Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Frunco-

Alexundrc Costu- Henrique de Lu Rocque- José Surney- Hei·
vldio Nunes - Petrônio Portellu - Mauro· Bencvldcs - Vlrglllo
Távoru- Wilson Gonçulves- Agenor Murlu- Dlnurte MarizJessé Freire- Domlcio Gondim- Milton Cubra! - Ruy Carneiro

.

Morço de 1977

- Arnnn de Mello- Teotônio Vílclu- Gílvun Rochu- Lourivul
Aupti<tu- Heitor Diu<- Luiz Viunu- Ruy Suntos- Dirceu Curdn.so - ELtrico Rczcndc - JoUo Cnlmon - Amurul Peixoto Rnhcrtn Suturninn - Vusconcclos Torre< - Bcnjumim Farnh Duntnn .lnhim- Nelson Carneiro- itnmur Frunco- Muguihücs
Pinto- Franco Mnntoro- Orestes Quérciu- Otto LehmunnUwm> llurhnzn - Osires Teixeiru - Mendes Cunule - Suldunhn
Dcrzi- Accínly Filho- Leite Chuvcs- Evelúsio Vieira- Daniel
K ricgcr,
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portcllu)- A listu de presençu
ucusa o compurecimento de 50 Srs. Senadores. l-lu vendo número re·
giment:ll. deduro ubertuu scssuo,
O Sr. 1•-Secrctúrio vui proceder itloíturn do Expediente.

tivu colun11 ao número de ordem e à púginu do livro cm o qual se
lavrm o novo registro.

(À Comissão de Co11.niruiçtio e JuJfiçu.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 4, DE 1977
(N•t.553·B/75, na Casa de origem)
Dá nova redaçio ao capur do art, 1• da Lei no 6.195, de
19 de dezembro de 1974.
O Congresso Nucionul decreta:
Art. I• Dê-se uo caput do urt. I• da Lei n' 6.195, de 19 de
dezembro de 1974, a seguinte rcduçüo:

É lido o seguinte

"Art. I• O seguro de acidentes do trabalho rurnl de que
trata o urt. 19 du Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973, destinado a proteger os trabalhadores rurais, assim definidos no§ 1°
do art. 3• da Lei Complementar n• ii, de 25 de maio de
·1971, ncar(t a cargo do FUNRURAL, nu forma estabelecida
ncstu lei."

EXPEDIENTE

OFI CIOS
Do Sr. JP.St•rrt•târio da Câmara do.'i Deputados, encaminhando à
rt'\'Ístio do Stwado auuigra.fo.\' do.\' seguinte.f projetas:

Art. 211 Estu Lei cntrurit cm vigor na dutu du suu puhticuçno.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contr(trio.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 3, DE 1977
(N• 521-D/71, na Casa de origem)

LEGISLA ('À O CITADA
LEI N• 6,i95, DE 19 DE DEZEMBRO DE i974

Cria exigencias para o registro civil das entidades de assistência ao menor.

Atribui ao FUNRURAL a concessão de prestações por
acidentes do trabalho.

O Congn:sso Nacionul decreta:
Art. I• Acrescente-se o seguinte ~ 2• ao urt. 116 du Lei
"'' 6.0 IS. de 1973. pussundo o utuul purúgrafo único a~ 1•:
''Art. 116 ...................................... .
21 Os cstubclccimcntos que sob :1 rc:sponsabilidudc de
umu pcssmt nutural ou sob forma de socicdude, associação
nu funduçiin, desejam prestar utcndimento de quulquer tipo a
menores, somente serão inscritos no registro civil mediante u
comprovw;Uu de que fontm registrudos c uprovudos, t~tnto pcla :uuuridude ttdministrutivu como pclu judiciltrin compe·
tente,"
~

1

Arl. 2'' Esta Lei cntrurú cm vigor na dutu da suu publicnçtlo.
Art, J'' Revogam-seus disposiçõcs cm contríario.

Dispõe sobre a execução dos serviços concernentes aos
Registras Públicos estabelecidos pelo Código Civil e legislaçio
posterior,

........ ' .. ' ..... ' . ' ' ' '' '.'''.' ......... ' ............... '
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 5, DE 1977
(N• 2.928-8/76, na Casa de origem)

1\rt. 1'1 1\Crcsccntc-sc uo art, 29 do Decreto-lei nY 1.422. de 23
de nullthrn de 1975, o seguinte pur(tgrufo:
"1\rt. 2\' ..•................. , ......... , , ..•. , ..
§ 41' Quundo estiver entregue it prefcitur:t municipul
tudu :.t resp,unsahilid:.tde do ensino de 19 gruu na (trc:t do muni-

cípio-, u mont:.mtc u que se refere u ulíneu a dcstc urtigo podcrít ser creditudu cm f:tvnr du prefeitura. a critério dn Ministério ll:tl:ducm;Un eC'ultur:t,"
Art. 2\1 Esta Lei cntruril cm vigor nn dutn dn suu puhlicuçtlo.
1\rt. Jl' Rcvnpnm-sc us disposições cm contrítrio .

••• ' •••• '

'

çtlo.

O Congresso Nncionul deCretu:

DECRETO-LEi No 1.000,
DE21 DE OUTUBRO DE i969

.... "

Art. S• O custeio dos benefícios do FUNRURAL. por acidente
do tnthulhn. nu formu deslU lei. scrlt utendido por umu contribuiçtlo
adicional de O,S% (cinco décimos por cento) incidente sobre o valor
comcrci~tl dos pmdutos ugropccuários em suu primeira comercializa·

Altera o Decreto-lei n• 1.422, de 23 de outubro de 1975,
que "dispõe sobre o salárlo-edueaçio".

I.EGISI.A ('À O CITA Dtl

''
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I.EGIS/.tl (',)O C/Ttl Dtl
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DF.CRF.TO·LEI N• 1.422, DE 23 DE OUTUBRO DE 1975
CAPITULO 11

Dispõe sobre o Sahirio-Educaçilo.

Escrlturaçílo
' '

' '

." .. ' ......... ' ' ' ' ." .. ' .' ' ' .. ' ' ' ' ...... ' .. ' ' .. ' .' .. ' .'
' ' " .. '
' .. ' ' ' .' " ' ' . ' ' ' ' .' .. ' ' ..... ' ' .. ' .. ' ....... .
'

' ' '

'

'

O l'residentc du Repúblicu, no uso dus utrihuições quo lhe con·
fere u urt. SS. inciso li, du Constituição,
Docretu:

'

Arl. 177. Se 11 mesm11 pcsso!l, ou o mesmo imóvel, j(t estiver no
imlit.:ndnr. rcal ou no pc"sout, somente: se fur(l rdcranciu nu rcspcc·

Art. I• O Suh\rio-Educuçilo, previsto no urt. 178 du Constitui·
çilo, scr6 culculudo com busc cm ul!quotu Incidente sobre u folhu do
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salilrio de contribuição. como dcnnido no art. 76 da Lei n' 3.807, de
26 de agosto de 1960, com as modincuçiles introduzidas pele> Decreto
no 66, de 21 de novembro de 1966 c pela Lei n' 5.890, de 8 de junho
de 1973, não se aplicando ao Salilrio-Educuçào o disposto no art. 14
ln fine dcssu Lei, rclutivo Ulimituçüo da busc de c{llculo du contribuiçiio.
~ I' O S:llí~rio-Educaçào scrilestipulado pelo sistema de compcn·
suçiio do custo atuariul. cabendo n todus as cmprcsns recolher. paw
este lim, cm n:l:u;fio nos seus titu\nrcs, sócios c di retores c nos cmprc·
gados independentemente da idade, do estado civil c do número de
nlhos. :1 contribuição que l'or nxada cm correspondência com o valor
d:1 quotu rcspcctivu.
~ 2Y A ulíquotn prevista neste urtigo scr{l fixada por nto do
Poder Executivo, que podcrí1 uhcrú-lu mediante dcmonstrucüo pelo
Ministério da Educw;üo c Cultura, da cfctivu vnriuçiio do custo n:ul

unití1rio do ensino de IY gruu.
~ ~~'
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A contrihuiçüo da cmprc:-m ohcdcccrú aos mesmos prazos

r.lc rccolhim~.:ntn c cstm(J sujcitn t1s mesmas sancôcs udministmtiv:1s,
penais c dcrnais nnrm:Js rclntivns its contrihuiçllcs dcstinndas it Prcvidênci:l Social.
§ 411 O Salúrio-P.duc:u;ào não tem carútcr rcmuncrutório na
rclw;iw de cmprcgn c nilll sc vincula. paru nenhum crcito, ao snllírio
nu t1 remuneração pcrcchida pelos cmpreg:uJos das cmprcsu~ comprccndidns pm Cstc decreto-lei.
§ !\1' Entende-se pnr cmprcsn, parll os lins deste decreto-lei. o
empregador como tal dclinidu no mt. 211 du Conso\iduçiio das Leis
do Trubulho, c no urt. 4'' du Lei n'' 3.807, do 26 de ugosto do \960,
com u rcd:tção d:td:t pdo nrt. lo da Lei n' 5.890, de R de junho de
1973 hcm cnmn ns empresas c demais entidades púhlicas ou privadas. vincu\:1das i1 Prcvidêncin ·social, rcss:tlvndas ns cxccções prcvisws nn lcgis\açãn cspccílica c excluídos os órgãos du Administmçãn Di relu.
. Art. 21' O mont:mtc da urrccndaçãn do Sul(trio-Educaçi\0, cm
cndu Estado c Territôriu c no Distrito Fedem!. depois de rcitn a dedução prevista no§ J~J deste :1rtigo. scrú creditado pelo Banco do Brasil
S.A. cm duas cnntus distintas:
a) 2/3 (dois tcrcos) cm fuvor dos program;~s de ensino de I'
p.r:.lll. rc!!ular c supletivo, nn respectivo Estado. Tcrritôrio ou Distrito Fcdcr:tl:
b) 1/3 (um terço) cm f:tvor do Fundo N;~cionnl de Desenvolvimento da Educação.
§ \1' Os recursos de que trutn u nlíncu a deste urtigo scrUo
empregados nos Estudos c no Distrito Federal. de acordo com
plano!\ de uplic:u;iin nprov.:alos pc:los re.~pcctivos Con.'iclhos de
Educ:1çiin. c nos Territôrins dc conformidade com o Plano Sctoriul
de Educação c Cultura.
§ 21' O terço dc.•Hinadn uo Fundo Nucional dc Desenvolvimento de Ellucucnn scr(t aplicudo:
a) cm pmgr:unas de inicintiva própria do Ministério du Educu~iio c Culturu. de pcsquisa. plnncjumento. currículos, mutcrial escolar. rnrmnç(\0 c upcrrciçoumcnto dc pcssoul doccntc.c outros progrumas cspcdais rclm:ionudus com o ensino de I~" gruu:
b) nu conccssiio de uuxílins, nu formu do disposto nos urts. 43 c
54. c scliS par(lgrufns da Lei nl' 5.692, de 11 Uc ugosto de 1971. sempre
rcspcit:uu.tn L!ritérios que lcvcm cm cont:t o gruu de desenvolvimento
ccnnômicn c snciul rclutivn, tul como cspccificudos cm Rcgulumcntos c. csrcciulmcntc. os denclts de cscolurizucno du populnçi\o na
l':tixu ctf1riu entre os sctc c os ~.:atorzc unos, cm cudn Estudo c Tcrritôrin c no f)istrito Fcth:rul. de modo u contcmplur os mais ncccssitudns,
~ ,11' O INPS reter:'!. dn mnntuntc recolhido, 11 titulo de taxa de
udministr:~~i\n,u imfHlrtfuu:iu c<.jllivulcntc u 1% (um por cento), dcpo·
situn<.ln o restnntc no Buncn do Brusil, pnru os fins previstos neste
urtip.n,
Art ..1• Fionm isentas do rccolhimonto do Sulúrio-Educucüo:
1- As cmprc.<ns que ohcdocidu.< us normus que forem cstubclc·
eidns cm rc~ulnmcnto, mnntcnhnm dirctutncntc c its suus cxpcnsns,

institlliçi)es dc ensino de I~" grau oy programns de bolsus puru seu!'>
c os filhllS destes:
11- As instituições públicns de ensino de qualquer gruu, cus
parti!.!ulares, devidamente rcgistrndns c reconhecidas pclu udministruçi'"!o cstuduul Uc ensino:
III- As or~wniuu;õcs hnspitulnrcs c de ussistêncin ."iociul, desde
que comprovem enquadrar-se nos benefícios da Lei n' 3.577, de 2 de
julhu de ltJ59:
IV- As orgilnLmcõcs de lins culturuis que, pmu este lim.
vierem a ser dclinidas nn Regulumcnto.
Art. 4'' O Ministi:riu da Educuc5o c Cultura nsc:ilizurít u upli·
caçi1o de todoS ·lls recursns provenientes do Sul(trio-Educação, nu
forma do Rcp.ulumcnto c das instruções que, pura esse lim, forem bui"tdas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçõo.
1\rt. 5\' O Poder E.'<CCLJtivo baixur{l decreto uprovundo Rcgulnmcnto deste decreto-lei, no pruzo de 60 (sessentu) dius u contur de
S\.1:1 flllh1icaçiln.
Art. (1\' Este Dccrctu-lci cntrarít cm vigor a I' de janeiro de
1976. rcvttgad:t :1 Lei n' 4.440, de 27 de outubro de 1964, c demais
disrH1siçõcs cm cuntr(Jrio.
Brasília. 23 de outubro de 1975: 154• da Independência c 57Y da
Rcpüblicu.- ERNESTO GEISEL- Ney Braga- João Paulo dos
Reis Velloso.
cmprc~mdllS

I À Comi.mio de Erllll'll<'<io <'Cu/l/Ira./
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 6, DE 1977
(N• 2.381·8/76, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza a venda pelo Instituto Brasileiro do Café de Imóvel de sua propriedade, em Governador Valadares, à União.
O Congresso Nucional decrctu:

Art. Jo rica autorizudo o Instituto Brasileiro do Cufê, autar·
quia vinoulada ao Ministério da Indústria e do Comórcio, a promover n venda. t1 União. do imóvel de suu propricdudc, situado nn
Avonida Brusil n' 2.H66, cdincudo nos lotes n's IS, 19, 20, 33, 34 e35,
dn quadra 20. cm Govcrnndor Valudures, Estudo de Minus Gerais,
11<1 l'ormu d:1 legislação cm vigor,
1\rt. 2\' Estu Lei cntrn cm vigor nu dutu du sun publicução.
1\rt. J1 Rcvogum-sc us disposições em contnírio.
1

MENSAGEM N' 147, DE 1976
Excclcntissimos Senhores Membros do Congresso Nucionul:
Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honrn de submch:r :'1 ek:vlJdii dclihcrnçtlo de Vossns Excc:lêncins, ucompnnhudo de
Exposicfio de Motivos do Senhor Ministro de Estado du lndústriu c
do C'lllllércio. o ancxo projeto de lei que "nutorizu 1.1 vcndn, pelo
Instituto Brasilcirt> do Cul'ê. de imôvcl de suu propricdudc, cm
Ci nvcnwdnr Valild:trcs. it LI niiw".
Br:tsilia. cm 7 de junho de 1976.- Ernesto Gelsel.
EXI'OSIÇi\0 DE MOTIVOSGM/N''25,
DE 21DE MARÇO DE 1976.
DO MINISTf;RIO DA INDÚSTRIA E DO COMI'::RCIO
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rcpúblicu:
Tenho u honra de encaminhur u Vossu Excclênciu o incluso proque vcrsu sohre intcre~se dn Ministério du F'uzendu cm udquirir
do Instituto Bmsilt:irn do Cul'é, Aut11rquiu Fcdcrnl vinculndu 11 cstu
Sccn:tariu de Estudo, o im(wcl sillmdo nu 1\vcni<.lu Brusi\, nl' 2.H66,
odilkado nos lotes IH, 19, 20, J.1. 34 c JS, du Quudru 20, em Govcrnmlor Vulndurcs, Estudo de MinusGcruis.
2. O imóvel, que se dostinu ~ instulnçüo de Delcguclu dn Reccitn Fcdornl. cstit nvullud<J cm CrS 1.381.845,00 (um mllhilo, tret.entos ~.: uitcntu c um mil c nihlc1.mtns c quurcntu c cincn cruzeiros,)
~:cssn
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J. A mutéria foi devidamente cxuminudn pelos órgiios compc·
tcntc:s deste Ministério c a conclusão, com bu!ic nu lei c cm itcrutivus
munifestnções du Doutu Consultoriu-Gerul dn Repúblicu (Pareceres
525-H,de 14 de junho de 1967, el-239, de 4 de setembro de 1973), í: a
de que hú necessidude de uutorilução legislutivu, ·por envolver 11
operação bem putrimoniul de uuturquiu federal.
4. Submeto, assim, o ussunto à ultu consideração de Vossu Ex·
celí:nciu. anexando minutu de projeto de lei.
Prcvulcco-mc da oportunidade puru rcitcrur u Vossa Excclêncin
os protestos do meu muis profundo respeito;.- S.•ero Fagum!es
Gomes.
(À.< Comissões de Economia e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 7, DE 1977
(N• 2.556-B/76 na Casa de orl1em)
De. iniciativa do Sr. Presidente da República
D' no•a redaçio aos ariiKos 2• e 3• do Decreto-lei
n• 1,016, de 21 de outubro de 1969, que "dlopõe sobre o PIKI·
mento de se"lços Industriais ou comercl1ls prestados por ór·
Kios vinculados ao Ministério dos Transportes",
O Congresso Nacionul decretu:
Art. I• Os urtigos 2• e 3• do Decreto-lei n• 1.0 16, de 21 de ou tu·
bro de 1967, pussum a vigomr com a seguinte redução:
"Art. 2• Ficum desobrigados do pagamento a que se
refere o urtigo unterior:
I - Os nuvios de guerru, quando não empregados em
viugem de curúter comercial, nacionuis ou estrangeiros, estes
em caso de reciprocidade de trutamento, conforme comunicação u ser feita pelo Ministério da Marinha no Departamento
Nacional de Portos e Vius Navegáveis.
11 - Os serviços prestudos em decorrência de atos internacionuis firmudos pelo Brasil, sendo, nesse caso, o pedido
da dispensa encaminhudo uo Ministério dos Transportes utra·
ví:s do Ministério das Reluções Exteriores.
III- As entidades privadas dedicadas à educação ou assistênciu sociul gratuitu, devidamente registradas no Ministí:·
rio du Educação e Cultura e quando o serviço solicitado inte·
ressar diretumente à assistência ou educação realizadas
gratuitamente.

IV- As entidades privadas ou públicas da Administração Diretn ou lndireta, quando:
a) ocorrerem circunstâncias especiais criadas pelo Governo Federal, por motivos independentes du vontade do

usuário:
b) trutur-se de serviços prestados por comprovada
exigência do bem comum, não enquadrados no item III deste
artigo, desde que se curacterizem, concomitantemente, rele·
vnnte interesse social, munifestu urgê:ncia e impossibilidade
de previsão do evento.
Parágrafo único. O despacho do Ministro· dos
Transportes, concessivo du dispensa, poderá referir-se uo
total ou purte dn irnportünciu correspondente no preço do
serviço ou vulor dn tuxu c indicurú sempre o item e urtigo
deste Decreto-lei no qual se fundamenta.
Art. 3• As isenções previstas no urtigo anterior abrnn·
gem a Tuxu de Melhoramento dos Portos e o Adicionul uo
Frete puru u Renovação du Marinha Mercunte- AFRMM
(Decreto-lei n• 1.142, dc30 de dezembro de 1970).
§ I• l'icum dispensadas do pagamento da tuxu e do
adicional a que se refere o presente urtigo us importuções de
itens militares sujeitas no rcgirne especial du Lei no 4.731, de
l..j dejulho. de 196.5.
§ 2• O disposto no purágrufo anterior estende-se, nus
condições previstas no· Art. 2•; parágrafo único, du Lei n•
4,731, fi movimentação, nos portos nucioi10is, dos produtos,
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bens, m:1tcriuis t: cquipumentos militares, que tiverem carnctc.
rísticus similnrcs uos de que truta a citndn Jcj."
Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicaçilo.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 194, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do urt. SI du Constituição, tenho a honra de subme·
er à elevadu dcliberução de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado Chefes do
Gabinete Militar c da Secreturia de Planejamento da Presidência da
República, o unexo projeto de lei que "dá nova redaçào aos nrts. 2• c
3• do Decreto-lei n• 1.016, de 21 de outubro de 1969, que dispõe'sobre o pagamento de serviços industriais ou comerciais prestados por
õ'rgãos vinculados uo Mlnlstérlo dos Transportes'·,
Brasília, 19 de julho de 1976.- Ernesto Gelsel,
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• IIS·A/76, DE 2 DE JUNHO
DE 1976, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADOS CHE·
FES DO GABINETE MILITAR E DA SECRETARIA DE PLA·
NEJAMENTO DA PRESIDI::NCIA DA REPÚBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Temos u honra de submeter à superior apreciação de Vossa Ex··
celi:nciu unteprojeto de lei que dú nova redaçlio nos arts. 2• e 3• do
Decreto-lei n• 1.0 16, de 21 de outubro de 1969.
2. O anteprojeto resulta das conlusões a que chegou o Grupo
de Trabalho constituído para propor as modi!icaçõcs a serem
introdulidus no mencionado Decreto-lei, a Í1m de solUCionar a situa·
ção exposta a Vossa Excelência, pelo Exm• Sr. Ministro dos
Trunsportes, nu Exposição de Motivos n• 18, de 10 de junho de 1974.
3. A solução consubstanciada no anteprojeto em apreço segue a
orientação básica de que a prestação de serviços comerciais e indus·
triais solicitados a quulquer órgão ou entidade do Ministério dos
Transportes deve ser sempre remunerada.
4. Assim, a manutenção da dispensa integral de pagamento das
tarifas por serviços prcstudos, da Taxa de Melhoramento dos Portos
c do Adicional uo Frete pura a Renovação da Marinha Mercante
será muntida apenas nos casos em que o texto vigente não tem
suscitudo dúvidas na sua uplicnção, nem vem constituindo preocupa·
çüo pura o Ministério dos Transportes, como se apura da citada
Exposição de Motivos n• 18/74.
S. A nova redaçiio sugerida para o nrt. 2•, item IV, tetrn 11,
condicionu u dispensa do pagamento, não só da tarifa remuneratórin
dos serviços, mus tambêm das demais taxas e adicionais, nos casos de
"comprovada exigência do bem comum'\ à ocorrência, concomitante, de determinudos requisitos.
6. Nu outra hipótese prevista nn atunl al!nea b do dispositivo
citudo, u du segurunça nacional, a dispensa fica limitada somente à
Tuxu e uo Adicional referidos no item S.
· 7. Ao mesmo tempo, pura evitar dúvidas na sua nplicaçílo, a
nova alínea b reconhece apenus como necessl\rius à segurança nacio·
nu I us importações sujeitas uo regime especial du Lei n• 4,731, de 14
de julho de 1965, c à movimentação, nos portos nacionais, dos
produtos, bens, materiais e equipamentos que tiverem características
similares aos de que trata essa Lei.
'
8. O Ministério dos Transportes huviu sugerido n inclusão, no
texto do projeto, de mais uma hipótese de isenção de taxas portuá·
rias, especialmente nos casos de importações vinculadas a exporto·
çilo ou destinadas ao incentivo à produçilo.
9. Analisudu essa proposiçl1q pelos demais órgãos participantes
do referido Grupo de Trubulho, conclui-se pela manutenção do texto
originul, que se orientou no sentido de restringir no mlnimo os casos
de isenção.
Renovamos a Vossa Excelência os nossos protestos do mais
profundo respeito. - Gen. Div. Hugo de Andrade Abreu, Ministro
Chefe do Gabinete Militar- Joilo Paulo dos Reis Velloso, Ministro
Chefe da Secreturiu de Plan~jumento.
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IV- us entidades privadas ou públicas du Administração Dirc·
ta ou Indireta, quando:
LEI N•4.731, DE 14 DE JULHO DE 1965
a) ocorrerem circunstàncius especiais criadas pelo Governo
Exclui do regime de prévio licenciamento e de visto consu· Federal, por motivos independentes da vontade do usuário;
b) tratar-se de serviços necessários à segurança nacU1nal ou por
lar Importações realizadas pelos Ministérios Militares•.
comprovada exigência do bem comum, nilo enquadrados no item III
O Presidente da República:
deste artigo.
Faço sahcr que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a se·
Parágrafo. único. O despacho do Ministro dos Transportes,
guinte lei:
concessivo da dispensa, poderá referir-se ao total ou parte da impor·
Art. i"' Sr1o ~xcluidos do regime de licença prévia c de visto · ttinciu corrcs'pondente ao preço do serviço ou valor da taxa c indica·
consular os produtos, bens, materiais c equipamentos militares cedi·
r:í sempre o item e artigo deste decreto-lei no qual se fundamenta.
dos ao Brasil por forca de tratados ou acordos de assistência militar.
Art. 3• As isenções previstas no artigo anterior abrangem tamArt. 2• São também excluídas do regime de licença prévia c, bém ns taxas portuitrius, inclusive as de Melhorumentos dos Portos e
quando for o caso, da exigência do certificado de cobertura cambial. Renovação da Marinha Mercante.
bem como de visto .consultar, as importações de armamento, mate·
Art. 4• Salvo as cxccções previstas neste decreto-lei, os ór;
riais e equipamentos, sem similar nacional registrado.- desde que gãos mencionados no art. I• não poderão prestar serviços industriais
consignadas aos Ministérios Militares ou por estes realizadas ou comerciais gratuitos ou com abatimento de preço.
diretumcntc. a contu de créditos orçamentários próprios, transreri·
Art. 5• Este decreto-lei entrará em vigor nu data de sua publi·
dos rmra o exterior.
·
cnção, revogadas as disposições em contrúri~.
Par:ígrafo único. A exclusão a que se refere o presente artigo
Brasília, 21 de outubro de 1969; 148• da Independência c 81• da
fiéar:í condicionada, cm cada caso, à declaração do titular da Pasta República. - AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRÜ·
respectiva, de que a importação se destina a fins exclusivamente míli· NEWALD- AURtLIO DE LYRA TAVARES- MÁRCIO DE
tares c são de interesse para a segurança nacional ... vetado ...
SOUZA E MELLO - Antônio Delfim Netto - M'rlo David An·
Art. 3• O Poder Executivo baixarli no prazo de 30 (trinta) dias a dreazza- Hélio Beltrão.
regulamentação desta Lei.
DECERTO-LEI N• 1.142, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1970
Art. 4• Esta Lei entrarli em vigor na data de sua publicação,
inclusive quanto à obrigatoriedade nos Estudos estrangeiros.
Altera e consolida a lealslaçio referente ao Fundo de
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrârio.
Marinha Mercante, dispõe sobre o Adicional ao Frete para a
Brasília, 14 de julho de 1965; 144• da Independência c77• daRe·
Renovaçilo da Marinha Mercante, e d' outras providências.
pública.- H. CASTELLO BRANCO- Arnaldo Toseano- Arthur
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confc·
da Costa e Silva- Eduardo Gomes.
re o art. 25, itens 1c 11, da Constituição, decreta:
DECRETO-LEI N• 1.016, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
Finalidade
LEGISLAÇÃO CITADA

Dispõe sobre o paaamento de ae"lços Industriais ou comerciais prestados por óraios vinculados ao Ministério dos
Transportes.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército c da Acronáu·
ticn Militar, usando das atribuições que lhes confere o art. 3• do Ato
Institucional nol6, de 14 de outubro de 1969, combinado com o§ 19
do art. 2• do Ato Institucional n• 5, de 13 de dezembro de 1969, decretam:
Art. I' Os serviços industriais ou comerciais solicitados por
entidades privadas ou' da Administração Pública a qualquer dos ór·
gãos subordinndps ou vinculados no Ministério dos Transportes só
serão atendidos mediante:
I - pagamento imediato cm dinheiro;
11 - requisição apresentada pelo órgilo interessado c a scr·lhc
cobrada de acordo com as normas legais vigentes, quando se tratar
de órgãos da Administração Pública, Dirctn ou Indireta:
III - modalidade de pa~amcnto previamente contratada.
Art. 2• Ficam desobrigados do pagamento a que se refere o
urtigo anterior:
I - os navios de guerra, quando níio empregados em viagem
de caráter comercial, nacionais ou estrangeiros, estes cm caso de reei·
procidude de tratamento, conforme comunicação a ser feita pelo
Ministério da Marinha ao Departamento Nacional de Portos e Vias
Nuvcgítveis:
11 - os serviços prestados cm dccorri:nciu de utos internucio,
nuis firmados pelo Brasil, sendo, nesse caso, o pedido da dispensa
encaminhado uo Ministério dos Transportes através do Ministério
dus Rchtções Exteriores;
III- us entidades privadas dedicadas à educucíio ou assistência
social gratuita, devidamente registradas no Ministério da Educuçíio c
Cultura c quando o serviço solicitado interessar dirctumcnte à ussis·
ténciu ou educação realizadas gratuitamente:

Art. I• O Fundo de Marinha Mercante- FMM, é um fundo
de natureza contábil destinado a prover recursos pura a renovação,
amplíaçíio e recuperação da frota mercante nacional c pura assegurar
a continuidade e regularidade de produção à indústria de construção
naval no País.
Constituição
Art. 2• O FMM é constituido dos recursos oriundos:
I - do produto do Adicionul ao Frete para a Renovação du
Marinha Mercante- AFRMM. segundo disposto neste decreto-lei;
11 - das dotações orçamentárias que lhe forem ntribuidas no
Orçamcnto·Gcrul da União;
III - dos ingressos l!e capital, juros, comissões c outras rccci·
tas resultantes da aplicação cm empréstimos e operações financeiras:
IV- dos saldos anuais apurados pela Superintendência Nncio·
nal du Marinha Mercante- SUNAMAM, no desempenho de suas
atribuições:
V- de importüncius resultantes da aplicação prevista no § I•
do urt. 66 da Lei n• 3.244, de 14 de agosto de 1957, combinado com
o urt, 163 do Dccrcto·lei n• 37, de 18 de novembro de 1966:
VI - dos recursos provenientes.' de empréstimos contrnidos no
Pu is e no exterior, pnru os fins previsto neste decreto-lei:
VIl- de outros recursos destinuaos no FMM.
Purltgrufo ·único. Todos os recursos disponNcis do FM M
serão recolhidos ao Banco do Brasil S.A., em conta especial, sob a
denominação de Fundo dn Marinha Mercante.
Art. 3• O AFRMM é um adicional ao frete cobrado pelo'
armador, do qualquer embarcação que opere em porto nacional; de
acordo com o reconhecimento de embarque c o manifesto do curga,
pelo transporto de qualquer curgu:
I - nu saitln de porto ~ucioiutl, nu nuvcgaçíio de çubotngem •c

interior:
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11 - nu cntradn cm porto nuciL'O:!I, na nuvcgncüo de longo
curso,
~

li' O o1dicinnul s~.:rí1 cohrado !1 ruzUo de 20% (vinte por cento)
snhrc n f'rctt:, considerado puru este crcito que rrctc é u rcmuncraçUo
.do tmnsportc mmítimn portou porto, incluídas as dcspcsus portuilrius, com u munipulnçUt> du cargu constuntcs do conhecimento de

embarque, anteriores e posteriores u esse transporte, bem como outras despesas de qualquer natureza que éonstituam parcelas udicio·
na is acessórias.
2• Quando niio houver cobrança de frete ou quando a
mcrcildoriil se destinar u outro dcpartumcnto du mcsmu empresa ou
proprictí1rin, n AFRM M scrí1 culculudo de acordo com os tetas
tarifilrins fixados pela SUNAMAM. nos casos do inciso I. ou pelas
tarifas vigentes nas linhas de longo curso, m1s cusos do inciso II.
§ J' Nos casos do inciso I deste urtigo. quando liberado o frc·
te, o AFRMM scrú calculado pelos tetas tarifilrios pela
SLINAMAM.
§ 4\'1 Nos cusns do inciso li deste urtigo. quando o rrctc estiver
c"'prcssn ~.:m moeda estrangeira, u conversiao ser{a feita i1 taxa de
compru da moeda correspondente, lixuda pelas autoridades monct:'lrias brasilcirus, na d:lta de entrada de cmbarc:u;Uo nu porto de
dcscarg;.l,

*

~ 5• Estrto iscnllls do pugiJmcnto dt~ AFRM M 1\S ct~rgt~s que:
a) sejam definidas como bagagem, nu legislaçuo específica:
b) sejam trunsportt~das em embarcações com menos de 400 to·
ncludns de registro que não integrem comboio cuja cupucidnde totul
cKccda este limite:
e) sejam enquadráveis nos dispositivos do Decreto-lei n• 1.016,
de 21 de outubro de 1969 pelo Ministro dos Transportes:
d) estejam expressamente dennidus cm lei como isentas do
AFRMM.

Art. 4• O produto da arrccuduçiio do AFRMM será destina·
do:
1-aoFMM:
a) o AFRMM arrecadado pelas empresas estrangeiras de
nuveg:uçiio:
b) o AFRMM arrecadado pelos armadores ou empresas nacio·
ciont1is de navegação. operando emburcuçuo afrcttldu de outrn
bundciru:
c) 50% (cinqUenta por cento) do AFRMM arrecadado por ar·
mudares c empresas nacionais de anvegação. opernndo embarcuçUo
própria ou afretada de bandeirn nacional:
II -tiO armt1dor ou empresa de navegação nt1cional que opere
cmburcaçiio próprit1 óu afretuda de bundeirtl nacional, os 50% (cin·
qUenta por cento) restantes do AFRM M.
Art. 5• A SUNAMAM furá reverter tiO t1rmt1dor nacional
50% (cinqUcnttl por cento) do AFRMM por ele arrect1dt1do, relativo
ao frete da carga trt1nsportt1du em embarcuçilo afretada de outra
hundciru, cnquunto este estiver substituindo tonclngcm cquivulcntc
cm construção,
Art. 6• A SUNAMAM deverá propor, trientllmente, a revisuo
do percentual du arrecuduçüo do AFRMM dcstinudo tiO armador
nt1cionul, de formtl a tljustur u sua participtlçi\o de ucordo com us
vuriaçõcs du rcntabilidt~de da frottl nacional, tornundo-se como
origem u verificudu u ptlrtir de 1968 c considerundo tiS peculit1ridt1dcs
inerentes uos sctorcs:
I - du nuvcguçào untcrior:
11 - dt1 nt1vegt1çüo de ct~bottlgem:
III- du nuvcgm;iiu de longo curso.
Art. 7• Quundo o ptltrimónio do FMM t1lct1nçt1r o nfvcl que
11ssegurc recursos puru o linunciumento du formuçi\o c rcnovuçiio du
fruta mercante, necessf1riu uo interctimbio de mercudorius no Pufs c
como exterior, 11 SLI NA MA M dcverú propor a revisão deste decreto·
lei nu que se refere uo udicionnl cobrudo sobre o frete, ressulvudns us'
condições de pt1rticipt1çi\o do tlrmndor nt1ciont1l cm contrtltos c curso.

Admlnfstraçilo
Art. X• O FMM ét~dministradopelu SUNAMAM.
l't~rí1grafo único. A SUNAMAM manterá sempre tltualizudu
a cunlllbilidadc putrimonitll do FMM. de acordo com us exigências
do a rt. I OI da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964, a fim de permitir,
a qualquer momento, a demonstração da porção líquida do FMM, a
sua composicão c os dispêndios realizudos u titulo de ressarcimento
de custos
Art. 9• A SUNAMAM poderá operar com os recursos do
FMM, 11hcdcccndo tiO disposto na Lei n• 5.000, de 24 de maio de
196(.,, de forma a compatibilizar as varincões de sua rcceitu com os
programus,dc·uplicacõcs futuras. Pan1 esse fim. estú autorizadn u
cuucionnr reccitns futuras, contrair empréstimos, dur ganmtius c
:adquirir Ohrigm;õcs Rcujustúvcis do Tesouro Nacional.
Pm:'1grufn único. As operacões no merendo exterior de cupitais scriin promovidas pela SUNAMAM com a participaçiio do Ban·
cn Ccntrul, nbcdccidn o disposto nu Lei n• 5.000. de 24 de maio de
196(!.

Art. 10. Os empréstimos concedidos com rccur>os do FM M se·
rãn gm:mtidos pclu constituiciao de primeira hipotecn ou outra garuntia de direito real cm favor da SUNt\MAM c, subsidiariamcntc,
garantia b:mcilria ou cessão do direito ao produto do AFRMM. até
o vulor da import:'mcia mutuudu.
~ IY Os bens constitutivos du garantia devem ser segurados cm
favor da SUNAMAM ati: o final da liquidaç~o do emprí:stimo.
§ 2• Dependerão de prévia autorização da SUNAMAM. sob
pena de nulidudc, as s~:g:uintes operucões sobre embmcucõt:s cujo
produto do AFRM M tenha sido gravado:
I - a constituiçf1o de hipoteca u favor de terceiros: c
II- a ulicnuçilo de embarcações.
Art. 11. Os empréstimos concedidos à conta do FMM estão
sujeitos ta cobrunca de juros e'corrcçUo monct{lriu, de :acordo com o
mercado nacional de capitais, obedecidas as normas do Conselho
Monctilrio Nucionul c us que venham a ser obcdecidus pclu
SUNAMAM.
§ IY Aindu que nüo escrita, a cláusula du correção monctúriu
rcputm-se-ú implicitu no instrumento do contrato.
§ 2• A SUNAMAM fixará e divulgará us condições de cor·
rccão monct:'tria u que se refere este urtigo. que permunccerão imut:'lvcis parn um mesmo contruto.
~ J• Os dí:bitos com o FMM. anteriores u 31 de janeiro de
1967, serão atuulizudos u purtir dos seus valores monetários nessa
daltl.
Apllcaçio
Art. 12. Os recursos do FM M poderi\o ser aplicudos:
I - nu concessiio de empréstimos:
a) a urmudorcs c empresas de nuveg:açi'io nucionuis puna construcrao de embarcações cm cstuleiros nucionuis, uté 85% (oitcntu c cinco por cento) do valor aprovado pclt1 SUNAMAM:
b) a armudorcs c emprcsus de nuvegacUo nucionuis, p:ma aquisição c instulução de equipamentos destinudos uo renparelhumcnto ou
modcrni·t.uçUo du:-; emburcnções de suu propried~tdc, uté 85%
(oitenta c cinco por cento) do vulor uprovudo pelt1 SUNAMAM:
c) a cmprcsus de pc~cu nucionuis, paru u construçi\o de cmbur·
cacõcs cm cstulciros nucionuis, uté 85% (oitentu e cinco por cento)
do valor de compru uprovudo pelu SUNAMAM, quundo forem
alnct~dns ao FM M recursos especfficos puru este fim:
d) paru construçiio de emburcuçõcs em cstuleiros nacionuis des·
tinudos ii cxportuçi\o, uté o limite de 80% (oitentu por cento) do seu
vulnr intcrnucionul, mcdiunte us condições aprovudus pclu
SUNAMAM:
e) u urmudores c empresas de nuvcguçào nucionuis, puru utcndcr iJS ncccssidudcs finunceirus com repuro de suus embt~rcuçõcs cm
cstulciros nucionnis:
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O u urm:1dorcs I! cmprcsus de nnvcguçào c cstnlciros nucionuis
nn intcrt!ssl! dn ~olíticu de Marinhu Mcrcnntc:

11- a fundo perdido:
a) no rcssurcimcntn dll excedente do custo nucionul du construç~n de cmhurcaçõcs c seus componentes sobre os preços intcr..
nucinnnis:
b) cm suhvenções mediante recursos transferidos uo FM M com
dcstínnçiio cspt.:cllica:
c) nu cumplcmcntuçUu dos recursos orcumcntúrios puru custdo
daSUNAMAM:
d) cm instituições dcdicadus a pesquisas e serviços tecnológicos
c complcmentaçiio de pcssonl cspccitllizudo de interesse dn Murinhu
Mcrcuntc:
III- cm opcrucõcs finnnccirus:
a) na aquisição de Obriguções Rcujustilvcis do Tesouro Na·
cional- ORTN -. paru atender ils fi nulidades do disp~sto no arl.
99 deste Dccrctn-lci:
b) na liquidação de compromiSNos com u untecipaçuo dus upli·
cuçõcs prcvistns neste Dccrcto-lt:i.
~ I~~' As urlicaçlh:s prcvistus nu ulínc:u a do inciso 11 deste urtigo
scriío cnhcrtns com recursos do Tesouro Nltcionul, constante no
Orçnmento da Unifto, Oll ['lróprio exercício ou nos exercícios
seguintes.
§ 2• As aplicações previst<1s na ulínca d do inciso 11 deste artigo
niill devem cxccdcr. :munlmcntc, li recdt:t correspondente nos juros
dns cm['lréstimos cnncedidm;. bem como o result:tdo de uplicm;ões
cm outras trunsuçõcs linanccirus.
3• Os empréstimos a que se refere o inciso I do art. 12, desde
que elevem :1 rcspnnsahilid:tde de um sô mutuilrio no correspondente
u mais de I00.000 unidades-padrão de cupitul (UPC), dependcrõo de
prévia aprnvnçiíll do Ministério dos Transportes.
4• A Supcrintcndéncia Nacional du Murinhu Mercante
cstahc!cL."Cr<i ns cnndiçtics t:nl que os mutuitrios dos empréstimos
previstos no inciso I. com recursos do FM M. efctivarno ns purcelus
n:in finunciudas dos C1mtratos.
Art. 13. O produto do AFRMM dcstinudo uo armudor na·
cinmtl ficar{t !!ln dcpôsitn no Bitnco do Brusil S.A .. cm seu nome, c
smncntc f1odcrú ser movimentado com 11 nutorizuçUo du
SUNAMAM. nos seguintes casos:
I - nu construçihl di! t.:mburcuçUo puru uso próprio, em es·
tulciru nucinn:tl. ou nn exterior. quundo uutorizudo pcl:1
SUNAMAM:
U - nu uquisiciio de equipmncnto rmru o reupurelhamento de
cmharc;u;il,, prôpriu:
III- nu ;H.JUisiciln de emhurcuções de emprcsn~ nucionuis, com
pruzn de pu~amentn minimn Je 3 (trós) o ml1ximo de 5 (cinco) anos,
:né 50% (cinqUenl<l por ccntn) do valor utrihuido pdu SUNAMAM
puruu cmharctu.;iin:
IV - pnrn n repurn de cmhareaçiio própria om c'SIUieiro nu·
cinnul,
. Pa~ú[ir;1fn (mico. · A SUNAMAM bnixarll normas rclutivus 1l
exlinçnÓ d'Ó dircil<l dn urmudor uo produto do AFRMM e suu
trnnsferênciu pura u Fundo de Murinhu Mcrcuntc no cnso de suu
niin·utilizuçilo nn prnw de 5 (cinco) unos.
Arl. 14. Os recursos a que se referem os urts. 4'. inciso 11, e S•
deste Oecrcto-loí podcriin ser movimentndos pdn SUNAMAM cm
suns nperuções. sem prc.iuizu dn direito dos titulares <i suu utílizuçiio
puru n~ uplicuçôcs prcvistns no artigo unterior.

*

*

Disposições Gerais
Arl. 15. O pr<>dutn dn AFRMM serú recolhido pcln~ armudorcs ou l'ieus ugentcs no Banco dn Drnsil S.A. ou seus rcnresentunh:s,
lllé IS (quinze) dias npils a sniua da embarcaciio, nos casos do inciso
I do urt. 3•, ou de cntrmlu. nos casos do incisn li do mesmo urtigo.
~ 1~. Dentro desse pruzn, os urmndorcs ou seus ugc:ntes deverão
upresentur ~ l)elegaoia ou Agônciu du SUNAMAM nu área de sun
jurisdiçiln o compruvuntc do recolhimento rln \I' I! MM.
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§ 2• Aquele que receber o produto do AFRMM serl1 seu fiel
dcrositltrio nté n efctivn recolhimento no Bunco do Brusil S.A. ou u
seu rcprescntunte nutorízndo, com n rcsponsuhilidude civil c criminnl
dccllrrcl1tc dcssn qunlidude.
~ 3• O mrnso nn recolhimento do AFRM M uutorizurll a suu
cnhrunçu judicial pela SUNA MAM, cm açiio executivu, nos moldes
dn l.ivrn IV. Tiluln I, dn Código de Processo Civil, ucrescido de
jur<>s de mnm de 1% (um por cento) no mi:s c dn mullu de 20% (vinte
pnr cento) snhrc n impnrtimciu devidu.
.ft• Parn ns cfcihls da cobrunca judiciul de que trutu o purít·
, grafo :mtcrinr.'· cnnsidcrnr·se·(l líquidu e ccrtu u dívidu comprovudu
pelo manifesto de cargu ou pelo conhecimento de embarque.
~ 51• Nn·cnsn de ser o trunsportndor repurtiçiio pública, nutnr·
quia, cmprl!su pl1hlica ou sncicdude de economia mistu federal. n
SLINAMAM poderí1, u NCU critério, alterur o locul pum o recolhi·
mcnto do prndul<l do AFR MM referido neste urtigo,
~ 61' O urmndnr ou seu ugcntc que libcrur conhecimento de
embar<1ue sem efetuar a cnbmnça do AFRMM responderi1 pelo seu
pagnmcntn.
7t• Os llrglios rcp:ionui~ du Secreturiu du RecciHt Fcdcrul nUn
rccehcri'il1 pedidos de dcspucho de mercudorius de qunlqucr naturezn
sem que dns cnnhccimcntns de embarque conste o recibo do pu·
gamentn do AFRM M ou a competente decluraçõo de isençfio, de
:u.:ordn corno* 31• dn urt. 3v

*

*

Art. 16. Scrno respeiladus us condições de uplicuçilo do
>\FRMM nos contrutos assinados pelos <trmudores nucíonuis. com
interveniência da SUNAMAM, atê 24 de janeiro de 1969, inclusive
quanto ao total do produto da arrecadação futura do AFRMM
produzido pelas embarcações a que se referem aqueles contratos.
Art. 17. O ufretumento de espaço ou subufrel<lmento fica en·
quadrado nns arts. 4• c 5• deste Decreto-lei, pura efeito da distri·
huiçilndnAFRMM.
Art. IH. Os programus anuais de uplícuçõo dos recursos do
FM M estilo su,ieitns tt nprovucno do Ministro dos Trunsportes.
Arl. 19. Este Decreto-lei, que revogu as disposições cm eon·
trltrin, especialmente a Lei n• 3.381, de 24 do ubril de t958, o
Decreto-lei n' 432. de 23 dejuncíro de 1969, e o De~reto-lei n• 123,
de:\ I dcjancirn de l9117,entrmíl cm vigor nu dalU de sua publicação.
llr:tsilia. 30 <ic dct.cmhro de 1970: 149• da lndcnendência e 82•
da Repúhlica. - EMILJO G. MtDJCI - Antônio DeiRm Netto M'rlo Dafld Andreazza- Joio Paulo dos Reis Velloso.
f .-h Comi.I'Sri('.\' tle Tran.l'f'Ortm·. Comunlcarti('.l' ,. OhrtM' P1í·
blic'tl.l' c• tlc• Finall('(/.1', J

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 8, DE 1977
(n• 3.030·8/76 na Casa de origem)
De lnlclatl•a do Sr. Presidente da República
Autoriza a reyenilo ao Munldplo de Formosa, Estado de
Goiás, de lmónl que menciona.
O C'un~resso Nncionul decrcw:
Art. I' Ficu nutorizudn u reversi\o uo Municlpio de Formosn,
Estadll de Cluiíls. do imóvel, constituído de um terreno, com
hcnl'citorins. medindo 200 (dulentos) nlqueircs de 48.400,00m'
(qunrenta c oito mil e quntmcentos metros quudrudos), situndo nn
Fuzendn Poço de Pcdru ou Mozungo, nnquele municlpio, doudo u
Uniuo Fodernl por cstruturn de Kde junho de 194K, rc·rutiõcndn pclu
de 2K de outuhro de 1975 e trnnscritn no Cnrtório do I' Oficio do
Re~istro de lm<lveis du Comurcn de Formosn, soh o n' 5.387, no
Livro 3F, u n. 183.
Art, 2• O Municlpio de Formosn obrign-se u indeniznr u
Uniiio i'cderul pelus benl'citorins renlizudus.
Art. 3• Estn Lei entrurí1 cm vigor nu dutu du sun publicuçi\o.
Art, 4• Revognm·sc us dlsposiçilcs cm contrltrio.
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MENSAGEM N• 317, DE 1976

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nucionul:
Nos termos do urtigo· 5 I du Constituição, tenho u honra de
submeter i1 clevuda deliberação de Vossus Excelências, acompanha·
do de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estudo du
Fazenda, o anexo projeto de lei que "autoriza rcvcrsiio no Município
de FornHlSil, Estudo de:: Guiíts. do imóvel que mencionu".
Bn~síliu, cm IH de outubro de 1976.- ErncstoGelsel.
Esposiçãn de Motivos n• 325, de 4 de outubro de 1976, do
Senhor Ministro da Fazenda, Interino.
Excclcntissimo Senhor Presidente da República,
No anexo processo cm obediência no Parecer·L·02S. de 29·H· 74,
aprnv:u.lo por Vossu E.xct:lêncíu, tratn-sc de cfctivar u rcvcrsno ao
Municípin dt: Fnrmmm. Estudo de Goi[ts, do imóvel, Ctlnstituído de
um terreno, cnm benfcitnrias, medindo 200 alqueires de 4H.400,00m'
situado nu Fazenda ~~Poço de Pedra" ou "Mozung:o", naquele
Município. doado i1 União Feder:~!, através de Escritura de H·6·194H,
re-r:~tincadu pela de 2H-10-1975 c transcritu no Cartório de I• Oficio
do Rcgislrn dc lmôvci:-o d:t Comarcu de Formosu, sob o nY 5.387. no
Livro 3-F, a n. 183.
2. Ohrigu ..sc, outrossim. o uludido Município de Formosu ta
indcniznr H llniilo Fcdcrul, pclus bcnfcitorius por t!SlH rc~alizndns.
~. Opina o Serviço do Pntrimônio du Uniiio. com o apoio du
Secretmi;~-C'icr~il. pelo encaminhamento de anteprojcto de lei,
cnnsubstunciandn a mcdidu.
4. Cnncnrd:mdo com os pareceres, tenho a honru de submeter t1
elevad:1 considt:nu;ào de Vossa Excelêncin o anexo projeto de Mensu ..
l!Cill no Congresso Nacionnl, i.lcompunh~ldu de untcprojeto de lei.
Aproveito a oportunidnde pura renovar u Vossa Excclênciu os
rrotcstos do meu muis profundo respeito. - José Carlos Soares
Freire, Ministro dn Fuz(!ndu. Interino,

I À Comissão de Finança.<.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 9, DE 1977
(n• 3.036-B/76, na Casà de origem)
De ln!c!ati1a do Sr. Presidente da República
Autoriza o Instituto Brasileiro de Desen1olvimento
Florestai-IBDF- a permutar o Imóvel que menciona.
O ('ongressn Nucionul decreta:
Art. l\ Fica o Instituto Brusilciro de Dcsenvnlvimento Florcsltll
JHDF - autnrizudll u permutar o imóvel d(l seu putrimônio,
situmln i1 Rua UruJ:!Utli, na Cidadc de ltuj:1í. Estudo dc Suntu
Cutminu, cnm úrcu dc 149.HMO,OOm: (cento c quarcntu c nove mil c
nitncentos c oitcnt:1 metros quadrudos) c :\cessões implnntadus, por
outro de propriedude do Estado de Santa Caturinu, localizudo no
lliSiritu de Trindade. Município de Floriunôpnlis, com úrea de
21J.77J,HOm' (duzentos c treze mil. setecentos c sctcntu c um metros
c nitcntu decímetros qundrudos} c benfcitorius introduzidus.
Ar!. 21• O JllllF seri• representado, nn ato da permuta. por seu
pn:sille!lllc. ou hastantc rmcurudnr.
i\ rt, J\ Esta l.ei cntrnrí1 cm vigor nu dutu de SLU\ publicuçüo.
i\ rt . .J\' Kevngum·st! us disposições cm contr(triu.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 074, DE 13 DE OUTUBRO
DE 1976, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA AGRICUL·
TURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rcpúbli<:a:
Tenho a honra de submeter 11 elevada consideraçilo de Vossa
Excelência o anexo anteprojeto de lei, que objetiva a autorizuçilo
puru que o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal IBDF possa pcrmutur imóvel de sua propriedade, por outro pcrtcn·
ccnlc no Estudo de Santa Caturina.
Os objctos do contrato postulado situam-se, respectivamente,
nu Cidade de !tapai c no Bairro de Trindade, Município de Florianó·
polis. c dcstinur-sc·ão i1 implantação do Campas da Fundação de
Ensino do Pólo Gcocducacional do Vale do ltajuf, pelo Estudo, e 11
construção da scdedu Delcguciu Regional. pelo IBDF.
Vale frisur, por oportuno, que u efetivação do negócio cm pauta
viril atender à manifestos interessas tanto do Estudo quanto do
JBDF. recomendando-se a operação como plenamente conveniente.
Pan1 isso, entretanto, é ncc·essáriu u autorizuclio legislativa, de
ucnrdo com o entendimento emanado do Parecer 525·H, da Con·
sullnria-Geral da República,
.
Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência as
expressões do meu mais profundo respeito. - Alysson Paullnelll.

(À,< Comissões de Agricultura e de Finança.<. I
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• lO, DE 1977
(N• 3.146-B/76, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza revenio ao Munlciplo de Pelotns (RS) do terreno que
menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Arl. I• Fica autorizada a reversão ao Município de Pclotas,
Estado do Rio Grunde do Sul, do terreno com a i~rea de 75.900m'
(setenta e cinco mil e novecentos metros quadrados), situado no local
denominado Colônia Santa Eulália, no Distrito de Cascata, antigo
Suntu Eulí11i~t. nuquch: município, doado à Uniiio Fedcrul. ntntvés de
!:Scrituru de 23 de ugosto de 196R, transcrita no Cartório do Registro
de Imóveis de Pelo tas- I• Zona- sob o n• 4&.849, no Livro 3'AL.
uns. IHH.
Art. 2• Esta Lei cntrarú em vigor nu data da su~ publicação.
Arl. 3• Revogam-s. as disposições cm contrário.

1

MENSAGEM N•352, DE 1976'

Excelentíssimo~ Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. SI da Constituição, tenho a honra de
submeter i1 elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha·
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado dn Fuzenda; o unexo projeto de lei que "autoriza rcversiio, ao Município
de Pelotas (RS), do terreno que menciona".
Brnsilin, cm 18 de novembro de 1976 -Ernesto Gelsel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 361, DE 10 DE NO·
VEMBRO DE 1976, DOSR. MINISTRO DA FAZENDA

1

MENSAGEM N• J23, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nucional:
Nos termos do urtigo 51 du Constituiçüo, tenho u honru de
submeter uclcvudu dclibcruçüo de Vossus Excclêncius, ucnmpunhu·
do de Expusiçüo de Motivos do Senhor Ministro de Estudo du Agri·
culturu, o unexo projeto de lei que "uutorizu o Instituto Brusileiro de
Desenvolvimento Florcstul IBDF u permutar o imóvel que
mcncionu".
Bruslliu, em 21 de outubro de 1976,- Erneoto Geloel,

F.xcclcnlíssimo Senhor Presidenlc du Repúblicu.
Nn unexo processo. truta·se de efctivur u reversão uo putrimó ..
nio do Município de Pclotus, no Estudo do Rio Grundc do Sul, de
um trmo de terrus, com u úreu de 75.900m'. loculizudo nu denomina·
du Colôniu Sunta Eulílliu, Distrito de Cuscutu, no uludido Município.
2. Foru o dito imóvel doudo em 23-8·68, pelu rcferidu Muni·
cipulidudc, u União Fedcrul, puru que esta, utruvi:s do Ministério du
Agriculturu. nele impluntassc u Estação Fitossunit!lrin do Sul, órgiio
do Serviço de Dcfcsu c lnspcção Agropecul~rius dnqueln Secrcturiu
de Estudo.
3. Todnvin nüo sendo efetivndu u instuluçiio dnqucle Serviço,
no imóvel doudo, reclnmou·o em devoluçiio u Prefeituru de Pclotus,
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invocundo dispositivo douto autorizativo dn liberalidade, que fixavn
prazo ao cumprimento do encargo,
4. Com assim ser c objctivnndo rcgulurizur·sc a matéria, opina
o Serviço do Pntrlmônio da Uniria, com o bcncpl{lcito du Sccrctariu·
Cicra\, pcl~1 rcvcrs1io do imóvel, em apreço. ao putrimônio do Município de Pclotas, mercê de lei.
5. Concordando com os pareceres, tenho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de Mcn·
sugcm uo Congresso Nacional acompanhado de unteprojcto de lei.
Aproveito a oportunidudc para renovur u Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito.
Mário Henrique Slmonsen, Ministro du Fuzcndu.
I À C'omi.utio de Financas. i
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu)- O Expediente lido
vai i1 publieução. (Puusu,)
- A Presidênciu comunica que, nos termos do urt. 278 do
Regimento Interno, determinou o urquivumcnto do Projeto do Lei
dll Senado n• 99, de 1976-Complcmcntur, do Sr. Senudor Orestes
Quérci;.t, que inclui os viajantes comcrciuis uutônomos entre os
bcncficiúrios do Progrumu de lntcgraçüo Sociul (PIS) c d{t outrns
providências, por ter rccehido pareceres contrúrios. quanto uo
mérito, dus comissões n que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Atruvés du Mensagem n• 45, de 1977, o Senhor Presidente da Repúblicu submete no
Senado u cscolhu do Sr. Espedito de Freitus Resende, Ministro de
Prímc:ira Classe. du Carreira de Diplomatu, para exercer a funçUo de
Embuixador do Brusil junto uo Estudo Cidade do Vaticano.
Pura u apreciação da matéria, a Presidência convoca sesstlo
extraordinúria u reulizur-se hoje, üs dezoito horas c trintu minutos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Atruvês dos
Avisos n's 427, de 1976, c 65, de 1977, o Sr. Presidente do Tribunal
de Contas da UniUo encaminhou no Senado cópias das Atas das
sessões daquela Corte, cm que foram tomadas decisões uplicundo
sanções aos responsáveis que discriminu.
O expediente recebido foi encaminhado, com oficio, ii Comissilo
de Finanças, pura conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu)- Sobre u mcsu aviso
que serú lido pelo Sr. I•-Sccrotúrio,
~lido o seguinte
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Enqu:mto se huscum os subsídios pura 11 formação regular de
pcssmll puru o ensino de udultos, o Dcpurtumcnto de Ensino Suple·
tivo vem desenvolvendo, desde 1974, projeto de prcpnrnciio de
pcssoul docente, técnico c administrativo. parn o ensino supletivo,
com um atendimento u seis mil c quatrocentas pessoas. uté 1976, c
com um :itendimcnto previsto, pum 1977. de quatro mil pessous.
J, Cumprimento das finalidudes du Lei n• 5,319, principulmcnte com a educução continuudu de adolescentes e n~ultos.
. O MOBRA.L atem-se a seus objetivos tundamentuis, porem consideramos vúlido -que se pcrmitum u sua clientela oportunidades de
cdueucão pcrmuncnte o de purticipução comunitâria.
O Dcpurtumcnto de Ensino Supletivo recomendou que tal
utividudc podcriu ser utendidu nu medida que o MOBRAL não criasse ou desenvolvesse programas especílicos da úrca de atuação de
outros Ministêrios, como o du Saúde c do Trabalho e, sim, que oferecesse suu clientela c estrutura pura a ação dos referidos Ministêrios. Assim, o Programu de Educação Sanitúriu seria desenvolvido pelo Ministêrio da Suúde, utravés dn estrutura do MOBRAL.
Aspectos outros desta sugestão estão sendo atendidos,
4. Avaliar cm .profundidade o trabalho atê aqui desenvolvido
pelo MOBRAL, ubrungcndo.os t!Spectos de seus efeitos, seu curso,
hencfícios c regressão, entre outros.
Existem uçõcs isoh1das de uvaliução, e o Ministério rcalizarú
uma uvulinçãll globul do programa que veja, entre outros, pelo
menos quatro aspectos hí1sicos: a produtividade, as aspirações, a relacão ulfuhetizucão êxodo rural c a incidênciu du rogressilo.

5. RcVistlo do sistcmu de remuneração dos ulfabetizadores do
MOBRAL.
A Fundaçito estú procedendo U revisão da remuneração dos
monitores. Os estudos si1o paru um sistema misto, sendo uma parte
fixu cu outrn reujustí1vcl.
Rcafirmundo os ugrlldecimcntos pela coluborução que a
Comissão prestou a este Ministério, uproveito o ensejo puru reiterar
"V, Ex• os protestos de cstimll c clev!ldo uprcco.- Ney Braga.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- O Expediente lido
serú oncuminhudo i1 Comissão de Educucão c Culturu, parll conhe·
cimento.
Sobre u mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretúrio.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 20, DE 1977

AVISO N9198
Em 14 de marco do 1977.
A Stn1 Excelência o Senhor
Senudnr Petrõnio Portella
DD. Presidente do Senudll Federal
Sonllllr Presidente:
Em uditnmento no Aviso nY 122, de 7 de fevereiro último, tenho
u grutu satisfucüo de encaminhar a V. Ex• informações udicionuis
sobre outn1s providências cm curso neste Ministério, com rdaçUo uo
Relu tório tia Comissiw Purlumentur de Inquérito criada pclu Rcsolucào n• 4K, de 1975, do Scnudo Fcdcrul.
I, Ahsorcuo dos menores que estão fora du escolu.
A umpliucão du í11cu de utuuçào do Dcpurtumento do Ensino
Fundmnentul c u oxpunsuo de seus progrumus jú implantados
utcndcm 11 esta sug.cstiio, tendo cm vistu que u universulizuçUo do
ensino jú nt ingc u quuse Hfi% du clicntclu cm idade própria.
2. Huhilitnçilo de professores uo ensino do adultos c de menores qlu.: cstcjum trahalhantltl,
i\ l'ormaci\o univcrsit{!ritl nu úreu de educuçi\o de udultos c de
1nenorcs que t.~sll:jam trubulhundo ptlder(l ser dcscnvolvidu u partir
dos rcsLdtallos llus pcsquisus convcn,iudus com u Univcrsidudc de
Brusfliu c I,;"Ujos rt.:sultudm: scri\o conclurdos brevemente.

Institui o Seguro em Garantia de Educaçio, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional dccretu:
Art. 11' A instituicilo do Seguro cm Guruntiu de Educuçüo (:
ohrigutôriu na forma du presente Lei.
ArL 2~' São obrigados ao Seguro cm Garuntin de Educuçiio os
pu is ou rcsponsúvcis por menores de sete a quatorze unos.
Art. )\' As scgurudorus cstutais licum obrigudns it uccituçüo do
sr.:gurtl que podcr{ltumbém ser uccito pelus companhius purticulurcs,
Art, 41' Cincncntu por conto (50%) do lucro líquido dus curteirus
do Seguro cm Garuntia tlc Educuçilo. rculizado nu formu dcstu Lei,
apurados unuulmcntc cm bulunço, rcvcrtcrú cm benefício do Ministério da Educaçüo c Cultura c seria obrigutoriumentc cmprcgndo cm
holsus de estudo.
Art. 5• Puru pugumento de quulquer sulí~rio-fumlliu faz-se
n~.:cess{lrio que o bencliciúrio comprove o cumprimento do disposto
m:stu Lei.
Parúgrufn lmico. O dispnstn neste urtigo vigorurl1 a purtir de Jv
de junciro do uno subsctJ{Icntc t1 rcgulumcntuçào dcstu Lei.
Art. 6~' O menor scgurudn que vcnhu u perder o pu i ou rcspons(l~
vcl e comprove ter continuudn o curso cm cstnbclccimcnto público
gratuito até n término tlu 1:obcrturu do seguro, rccchcr{l du Se-
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gurudoru uo completar 18 (dezoito) unos, um pecúlio igual à
obriguçiio da Scgurudoraacrescido de correção monetiiria,
Art. 7• A presente Lei será regulamentada pelo Ministério da
lndústriu c do Comércio dentro do prazo de seis meses a contar da
duta de suu publicação.
Art. 8• A presente Lei entra em vigor a partir de sua publicuçilo,
revogudus as disposições em contr!1rio.
Justlficaçio
Dcsnecess{lrio discorrer sobre o esforço imenso que vem sendo
feito pelo Estado no sentido da educação e da erradicação do analfabetismo.
Empreendimento como o lançudo pela Federal de Seguros S/ A,
Companhia Estatal de Seguros, no sentido da instituiçuo do Seguro
em Garantia de Educação, ao qual aderiu vivamente o empresariado
particular, necessitu estimulas e disciplinamento.
A massificação do seguro é forma que faz baixar o custo operacional possibilitando uma redução de tarifa que a torna suportável
por quantos tém necessidade da cobertura do risco.
Quando u nova e pujante indústria uutomobilisticu entrega,
cada més, milhares de veículos novos e quundo milhares de quilôme·
tros de novas estradas são abertas anualmente no tráfego, necessário
foi a instituição do seguro obrigutório de veículos automotores, com
evidente finalidade sociul.
Purecem-nos que devemos também carrear pura a área da educação as imensas possibilidades do seguro.
Sala dus Sessões, 16 de março de 1977.- Vasconcelos Torres.
(Ás Cnmis:uit•,ç dt! CmM·tituiràn e Justiça, dt! Educação e Cul-

tura, de Economia e de Financas.l
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 21, DE 1977
Disciplina o exerciclo da pronssilo de Técnico Agrícola.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• b exercício da profissão de Técnico Agrícola é reservudo:
I - ao diplomado por estabelecimento de ensino agrícola,
zootécnico ou industrial rural, de nível médio, oficial ou reconhecido, cujo diploma esteja registmdo no órgão competente do Ministério da EducuçUo: c

11 - uo diplomudo no estrangeiro, com diploma revalidado na
forma du lcgislaçi10 cm vigor.
Art. 2• Poderil uindu exercer u profissão de Técnico Agrícola o
diplomudo nu cspcciulidude em datu anterior a oficiulizuçüo dos
cursos de 1'11rmução aludidos no inciso I do urtigo unterior, desde que
providencie o registro do respectivo diplomu durunte o prnzo de 360
(trezentos c scsscntu) dias, u contar da publicuçiio desta lei.
Art. 3• Ao Técnico Agrícolu hubilitudo nu formu desta lei são
dcrcridas, privutivumente, us seguintes utividudcs:
a) desempenho de curgo c funçuo técnica:
b) ensino, pcsquisn, un{ilisc, experimentnçüo, cnsuio e divulguçUo técnica, cxtcnsüo:
c) elaboruçào, mensuruçüo c controle de quulidude:
d) cxccuçiio de obru e serviço técnico:
e) fisculilnçào de obru e serviço técnico:
f) condução de equipe de instuluçilo, montagem. operação. re·
puro ou manutenção:

g) cxccuçiio de instuluções, montagem e repuro:
h) operuçiio e munutençüo de equipamentos de instuluçilo:
I) cxccuçiio de desenho técnico.
Art. 4• As pessoas frsici1s ou juridicus que exercem ou expio·
rum serviços vinculudos 1\ técnica ugrfcolu somente poderilo executá·
los depois de comprovudo que os encarregados du parte técnica silo
profissionutmcnte hubilitudos e registrados de acordo com estu lei.
Art. 5• O Técnico Agrlcolu que exercer u suu utividudc me·
dinntc rclnçüo de empre~o. sob <l regime du Consoliduçüo dus Leis
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do Trubalho. tcrí1 direito 11 umu remuneruçiio mensul miníma correspondente u 5 (cinco) vezes o valor do maior salário mínimo vigente
no Pais, por uma jornudu de trabulho máximu de 6 (seis) horas.
Art. 6• As horas de trabulho extruordinúrio, uté o limite de 2
(duns) serão remunerudas com ucréscimo de 50% (cinqUenlll por
cento) calculudos sobre u remuneraçiio du hora norm;il. aplicando-se
idêntic:t mujomçào lt horu de truhnlho noturno.
Art. 7• O Poder Executivo regulumenturú estu lei no prazo de
90 (novcntu) dias, udotando, nesse mesmo prazo, us providências
ncccssítrius lt eretivu fiscnlização do exercício du profissão de Técnico
Agrícolu pelos CREAs (Conselhos Regionais de Engcnhuriu. Arqui·
teturu e Agronomia).
Art, H9 Esta Lei cntrarú cm vigor nu dutn de smt public;u;iio.
Art. 99' Revogam-se :ts disposições cm contr(trio.
Justlncaçio
De certo modo i: pos.1ivel dizer que o exercício du profissão de
Técnico Agrícolu jil estí1 previsto nu Lei 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, essa editudu especiulmcnte puru regulur o exercício dus profissões de engenheiro, urquileto e engenheiro ugrônomo.
·
Contudo, é tão rúpidu oU superficiul u referênciu du mcncionudu
lei 11 profissão de Técnico Agrícola (v. art. 84, du Lei n• 5.194/66),
que, verdudeirumcntc, u ulividude aludidu ainda está por ser rcguln·

n•

mcntudu.
A primeiru e muis importunte conseqUênciu dcssn fultu de regu·
IMizuçiio legal i: que a profissiio de Técnico Agrícola est{l sofrendo
terrível e dunosu concorrênciu por purte de pcssous sem nenhumu
hnbilituçiio cspecificu, leigos portanto. Elementos com cursos de normulistu, contabilista e outros estiio freqUentemente ocupundo
lugares, nu empresu pública ou privudu. ussim como no serviço público, que deverium cuber. com exclusividude, uo Técnico Agrícolu ..
O pior é que, uqui, u reciproca não é verdudeiru, eis que aos Técnicos Agricolus não é dado ocupur lugurcs de professor normalistu
ou de contubilistu.
Cumpre lembrur, udemuis, que a profissão de Técnico Agrícola
constitui umu trudiçüo em nosso País, com escolas de renome
intcrnucionul u formil·los e prepurá-los pura o exercício de uma
utividude eminentemente técnica e indispensúvel uo desenvolvimento
econõmico, embora uindu não disciplinada legalmente.
Saiu das Sessões. 16 de murço de 1977.- Nelson Carneiro.

(Às Comissões de Consriruicào e Jusrica, de Educarão e
Cultura, de Awirulrura, de l.e~islacào Social e de Fi11a11cas.!
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 22, DE 1977
Suprime o artleo 93 e o parágrafo único da Lei n• 5.988,
de 14 de dezembro de 1973.
O Congresso Nucionnl decreta:
Ari. 1• Ficum suprimidos o urtigo 93 c o pur{1grnfo único du
Lei n' 5.9HH. de 14 de dezembro de 1973.
Ari. 2• Estu Lei cntrnrí1 cm vigor nu dutu de suu publicução,
revogudus us disposições cm contrl~rio.
J ustlncaçilo
Sultn uos olhos que somente por um equivoco podcr-se-ia ter
exigido que os editores pugnssem direitos uutoruis sobre obrns cuidus
no domínio público. Pugumenlo que deverú representar um
perccnlunl sobre os direitos n que lcriu direito o nutor. Cnlculo que
nem sempre deverÍI ser filei I, pois não logro nlcnnçnr quuis os direitos
nutnruis que serinm p11gos 11os Apóstolos, 11utorcs du Bihli11. 11 Homero 01111 Dnnte. V~-sc que 110 11bsurdo somu-se o ridículo.
No momento em que o próprio Governo desenvolve esforço
bencmhrlto purn 'bnrutcur livros,· tcntnndo criar hilbltos de leitura no
povo brusllclro, nüo ~ compreensível que, dcsneccssuriumcntc. se
sobrccurre~u o livro com um ônus que não nlcndc n nndu c não
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obedece n qualquer trndicão nu vidu jurídicn c culturul do Pnís.
Sobre o nssunto muito eloqUente c elucidativo i: o urtigo publicado
pelo Sr. Cu rios Luccrdu, c que fuço unexnr à presente justificação.
Não tenho dúvida de que o Parlamento Nucionul, devidamente
csclurccido, aprovur{a a supressüo ora propostn.
Stilu dus Sessões 16 de murço de 1977.- Lulz VIana,
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973
Regula os direitos autorais, e d4 outras providências.
Art. 93. A utilizução, por qualquer formu ou processo que não
scju livre. dus obrus intelectuais pertencentes ao domínio público
depende de uutorizução do Conselho Nucional de Direito Autoral.
Parágrafo único, Se a utilizncão visar a lucro, dever{l ser recolhi·
du uo Conselho Nucionul de Direito Autorul importância correspondente u cinqUenta por cento du que cuberiu uo uutor du obru,
salvo se se destinar a fins didúticos, caso cm. que essa percentagem se
rcduzirú u dez por cento.
• '
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ARTIGO A QUE SE REFERE O AUTOR DO
PROJETO EM SUA JUSTIFICATIVA:
"O perigo de legislar sobre o que não se conhece
ou o Direito Autoral como ronte de Controle do Pensamento
Carlos Lacerda
Como de hábito as coisas pussum-se, neste Puís, sub·
rcpticiamcntc. Abre-se o jornal e se fica sabendo o que vai ser de nos·
su vidu. du vidu de 112 milhões de pessoas inermes, u partir dcstu ou
duquclu medida. E os poucos que fulum não udiunt:t porque nudu
acontece. A liberdade sem conseqUências é como um espirro: mero
sinul de gripe incubudu.
A últimu, mas não derradeira, conseqUência desse muu hábito é
umu lei que institui cobrança do direito autoral sobre obras que jit
cu iram no domínio público.
Pu ru que se entenda o que isto é, faz-se necessária umu breve
explicuçüo.
Aqui como cm todu parte do mundo, depois de certo número de
anos c du passagem de algumas gerações, a obra literária propriedade legitimu do seu criador- cai no domínio público, isto
é, não precisa muis du licença deste, nem dos seus já falecidos herdciros,m•m th•ninguém, punt ser publicuda.
Esse costume. essa instituição- u entrudu de uma ohru litcrí1riu
cm domínio público- obedeceu duus ordens de argumentos:
1. O direito de propriedade du criação urtistica. A partir de
certa ultura, cht cai no domínio público precisamente porque já pc·
rc'ccram seus autores, seus descendentes, etc. (! pois, um progresso
social c cultur:tl considcrúvel. Ao mesmo tempo respeita o direito do
autor c .seus herdeiros nos rt=ndimcntos de sua obru e o direito no
pl1hlicn de, um dia, vir a conhecê-ln sem ter de pugur a ninguém
mais, 'JU:tndo jú nüo hí1 herdeiros legítimos.
2. Este é o modo que o Poder Público regido pelus regrus
universais do Direito encontrou de estimular os editores u
puhlicarcm ohrus clússicus c nüo upcnus obrus de circ'unsttmciu c de
atuulidude eventual. De Plutão 11 Ln Bruyi:re, de Cumiios u Machado
de Assis, uma vez que os autores nUa muis existem, nem hujn quem
lcgulmcntc possa alegur direitos sobre u criuciio urlfsticu de seu
anccstrul. os editores podem publicá-los, concorrendo uns com os
outn1s, colocundo·os uo ulcunce de sucessivus gcruções.
Pois bem, de repente no Brasil ficou diferente. Foi fcitu uma lei
'JUC instituiu o que se chumu- com os euf~mismos e torcicolos ver·
bais u que jú se vui tristemente hablf~nndo o povo brasileiro - o
Direito Autoral de Domfnio Público Remunerado (c este nem sequer
com ll condlcionul "restitufvci").
Essu ubcrrucão constitucional passou pelo Congrcssll e foi
sancionada no meio da indiferença, nu untes, du ignorúnclu ~crul.
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Desde logo, a quem tiver um mfnimo de informuçüo n respeito,
ficu bem cluro que não se pensou no livro. Pensou-se apenas no
sumba. Não se pensou sequer nu música cm gcrul - que no Brasil
misturou o direito autoral do músico com o do escritor, o do cien·
tista, etc .. ., c por isto colocou esse grande Roberto Carlos, pnru espanto de sun modéstia, n,o rol dos doutores do direito uutorul brnsi·
lciro. Digo que não se pensou sequer na música em geral e sim
apenas no sumbn, por um motivo simples de exemplificar.
As músicas de Beethoven suo do domfnio público, Umu vez que
oGoverno pussit u cobrar direitos para que se possa executar u Nona
Stnronla de Beethoven, quem tem o direito de cobrar tuis direitos? O
Brasil ou u Alemanha, onde ele nasceu? Vumos pugur à Alemanha
para editar Goethe, ou o Governo brasileiro se intitula herdeiro dos
direitos do Fausto? O mesmo se pode dizer de qualquer uutor, em
quufquer gênero de música. Quem quiser tocar o Ad4glo de Albínoní
pagarit os direitos sobre essu obrn uo Conselho tupiniquim ou no que
é Governo nu terru em que Albinoní nasceu? Se editarmos Molícre,
pagaremos ao Conselho Nucionul de Direito Autoral sediado em
Brasília ou uo senhor Giscurd d'Estaing, no Fnubourg Saint Honoré?
O livro entrou nesse decreto por evidente descuido do legislador
ou cochilo de leitura. O legislador não teve tempo nem interesse de
indagnr tu is coisus. Mundou cm frente, em compusso de samba.
Jit co'mo jurista o Ministro Osvaldo Trigueiro opinou que u lei
é inconstitucional. Paru pasmo de todos, só quem fez o decreto não
sabe que, pelas leis cm vigor no País, o livro não i: tributável. No in·
tuito de fomentar u leitura. num Puís em que o húhito de ler apenas
começa u se difundir, tiveram o bom senso de não taxar o livro.
Agora, porém, oão. Pior do que o cupom de gasolina, peregrina criação do imaginoso missivistu de Belo Horizonte, cupom cujo valor é
de CrS 2,00 e custuriu quusc outro tanto paru imprimir, distribuir,
urrccadur, etc., o direito uutorul sobre obras cuidas no domínio públi·
co já não i: público. Pertence ao Conselho Nucionul de Direito Auto·
rui. Este passu u cobrar- para custear a burocracia.
O Conselho cobrurú, pelu tal lei, metade do direito autoral assegurado uo uutor vivo ou a seus legítimos herdeiros, que é geralmente
de 10%. Quem quiser editar o Khumn Sutru, ou a Bfblia, deverá
pugur 5% de direitos autorais ... ao Conselho Nucionul de Direito
Autoral. Esse pagamento é, pois, cruamente um tributo - que o
próprio Poder Público se proibira de aplicar uo livro. Assim, o Poder
Público dccluru, por lei, o livro isento de tributos mas impõe um em nome dos uutores defuntos, nucionuis e estrangeiros.
Mus hú pior. Puru ter u subida honru de merecer essa distinção,
o editor tcrú de obter, antes, autorlzaçio do Conselho p:tra editar
obrus caídas no domínio público! Assim, pura reeditur a obra de
Shakespeare. u nossu Editora Novu Aguilar, por exemplo, terá de
saber se o Conselho instalado no Ministério da Educação está de
acordo. Ele pode preferir outra editoru, ou nenhuma. Ele pode
proibir a edição de certos autores: a prova í: que a sua autorização í:
necessitriu, logo, é porque pode ser negudu.
Umu vez obtido o .. nudu obstu" inquisitoriul, será preciso pagur
nos herdeiros espúrios de Shakespeare, disfarçados aos compadres
do direito autoral, 5% de direitos autorais sobre u ohru do autor das
Alegres Comadres de Windsor,
Puru proteger nlgumu viúva necessitosa, algum bisneto inválido
do bardo? Nilo. A par de um vago pretexto - hlt sempre pretextos
disponíveis puru justificar qualquer mancada- a lei decluiu, expres·
sumentc, que esses direitos se destinam ... a manter o Conselho Nucionul de Direito Autoral.
O propósito da ccnsuru i: evidente demais. Repita-se: se i: pre·
ciso pedir licença ao Conselho ó porque o Conselho terlt o poder de
eonccdí:·ln ou niio, Valeu pena sulientar quanto isto significa de vio·
li:nciu sobre a liberdade de ler, de se upropriur do que jlt é proprie·
dadc de todos, da obra que caiu no domlnio público. Não fulturú
quem cite exemplo de dois ou três pafscs, como o México, cm que se
fez ulg<l purccido. Hú bastuntc tempo notu·se certa tendência puru
eitur o México como exemplo paru o Brusll-até de colsus que Deus
nos livre e, aos próprios mexicanos, 11 sua virgem mllugrosu.
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O que resta, na suu hrutulidudc, é o fato de que doruvunte nUa se
pode cditnr obru litcrí1riu ou cicntíficn cuidu cm dom(nio público sem

Senhor Presidente Ernesto Ciciscl. quundn das comcmoraçôes do ter·
ccirn nnn de Governo,

pedir licença ao Ministério c sem lhe pagar 5% de direitos autorais.
Aristôtclcs, Molii:rc, José de Alencar, cm suma, umu innnidude de
escritores convcrtcrum-sc cm "zombics" do seu Conselho de Direitos

Saiu das Sessões, 16 de março de 1977. - Lourlval Baptista Ruy Santos.

Autoruis, mortos, os uutorcs trabalham puru u burocraciu como os

funtnsmus da mncumbu untilhunu. Dcssu violência, desse uborto jurídico, dessa lcgislaçiio tcrutológica, só hia agoru dois meios de se livrar:
I• Recorrer ao Supremo Tribunal. Mcxcr-sc-uo os órgãos de
cscriton.:s, de editores, o próprio público, este inerme c indefeso?
Nada tem a dizer, a respeito, o Conselho Federal de Cultura, a Aca·
dcmia de Letras, as Universidades, os simples leitores que niio hiio de
ser tiío simples que não entendam u enormidade, o perigo c a vio-

lêncin dcssn lei uindn muis estúpida do que iníqua?
2~' Contur com Obom senso do Presidente da 'República pura
revop:nr. no que se refere uo livro. esse crime contrn a cultura, essa
abcrraçiio jurídica, essa apropriação indébitu, por meio dessa lei
1;ohre u quul evidentemente niao se deu informação devidu u quem u
!')crfilhnu.
Es~nlham os que puderem, um dos dois caminhos. Eu niio posso
escolher nenhum. pois estou privado desse direito há 8 (oito) unos e
ainda tenho 2 (dois) a cumprir. Niio deixu de ser um privilégio invc-

jilvcltcr de estar caluda numa horu dessas.

Mas, não há silêncio que possa cobrir certas verdades, quando

rnr si só elus ciumam tão ulto que ninguém pode dcixur de ouvi-las.

Hi1 de haver, cm algum dos poderes da República, quem seja capaz
de retinem tais erros. Nada hia que exalte mnis a função pública e lhe
connra maior dignidade do que a capacidude que tem de corrigir
seus próprios erros. Onde ninguém se urrepende, onde ninguém
atende uo upc:lo du razi'io. jú não hú ordem. Não digo apenas ordem

jurídica. Ordem nenhuma, A velha história: muita lei. nenhuma legalidade.
O f;ato que s:altu aos olhos, é que estamos todos cunsudos de

saber, pelo jornul ou pelu rúpida c eclética resenha du TV, o que vai
acontecer a p:1rtir do diu seguinte a milhões de criaturus que um dia
ucredituram no valor da inteligência, a tal ponto, que a defenderam e
não tiverum medo de ouvi-la.

Apesar da luta de tuntos editores e tiio poucas livrurius, apesar
dos frucos resultados do MOBRAL. apesar do desúbilo generalizado
du lcituru, o mercado do livro no Brasil começa a expandir-se. Jil h{a
mais gente se interessundo pelo livro. Ora, isto realmente é um
perigo. Sob este üngulo, a lei tem sua lógica. Ela visa u evilur os peri·
gos da lcituru, sobretudo a dos ciiJssicos, di: domínio público. Silo extremamente perigosos esses sujeitos que cuem no domínio público.
Hú que taxil·los,jü que niio é possível cassá-los. Enquanto isto, quem
quiser cditur a Polftica, de Aristóteles, tem de pedir uutorizuçiio ao
Conselho Nucional de Direito Autoral (onde espero contar com o
voto do meu caro Roberto Carlos). E se for uutorizudo, terá de pugar
5% dos direitos de sua obru ao inefiJvel Conselho.
I t1

Comis.\'lio de Cmmimirào e Justira.)

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Os projetas de lei
que acubum .de ser lidos, após publicados, serí\o enviudos às
comissões competente~.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu)- Sobre u mcsu, re·
qucrimcnto que sen\ lido pelo Sr. 1•-SecretiJrio.

i:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 23, de 1977
Sr. Presidente:
Nos termos do urt. 233 do Regimenta Interno, requeremos 11
transcrição, nos Anuis do Senado Fcdcrul, dos discursos proferidos
ontem, pelo Senhor Ministro Armundo Fulcilo c pelo Exclcnt!ssimo

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllal- O requerimento
lido scrt't submetido an exume da Comissão Dirctor:a.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a palavra
uo nobre Scnudor Leite Chaves. (Puusu.)
S. Ex• não cst(J presente.
Concedo u palavra uo nohrc Senador Evandro Carreira. (Pnus:a.)
S. Ex• não est(J presente.
Concedo u pulavru no nobre Scnudor Evc){asio Vieiru.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Num pu is como o Brasil. que tem dimensões continentuis, com
vastíssimas [arcns propícias i1 ugriculturu, i1 pccut'1riu de corte c lcitciru, com condições climt'aticas excelentes. e não dispondo uinda de
tecnolog.in industrial iiVUnçudu c nem miio-dc-obru qualinc:tdu sulicicntc. não nos parece recomendúvel dar prioridudc aos investi·
mcntos la industriulizaçfio. relegando a segundo plano a <tgrope·
cuúri:a, cspeciulmenh: qu:mdo sua populucão carece de alimentos a
preces r:tzo[Jveis c u dcfasugem entre u produçi'io ugropecut'tri:a c o
fnnt:'astico crescimento mundiul é sempre maior. -·
Reconhecemos que é de importância para o Brasil desenvolver o
sctor industrial c a exportação de bens industriulizudos, a fim de re·

duzir u distimciu que o separa das nações desenvolvidas. Mus, u
curto c médio pruzos, é na órcu dos produtos prim{arios que po ..
dcremos huscur os recursos pura vencer os grandes obstúculos.
Tanto é verdude que o sctor agropccuário prossegue sendo u ~mande
husc e o suporte dus nossas exportações. Bastu olharmos pana os
números do comércio exterior brasileiro.

Os percentuais de purticipuçuo dos produtos agropccuilfios ou
originiJrios destes, nu pauta de exportações, em rclaçiio nos dos produtos industrializados, ainda siio francamente favorí1veis :aos pri·
mt:iros.
Somente nus cxport:Jções do cufé e da soju. no último ano, o

volume de dólares foi superior ao da importucão do petróleo,
Este uno o café estia com preços inusitados e us perspectivas de
receita pura u soja sUo ulwmentc :auspiciosas.

A redução· do deficit do balanço de pagamentos neste nno
dcvcril fnzcr-se gruçus·ils exportnções de produtos de origem ngrope·
cuíariu.

Ninguém pode ter ilusões no que diz respeito às exportações de
produtos mnnufuturudos pelo Brasil a curto ou médio pruzos. Niio
temos nindn tecnologia, produtividnde e cnpncidade gcrencial à nl·
turu pui'a oferecer, no merendo externo, produtos cluborudós ou
scmi-eluborudos por preços competitivos, Os incentivos liscuis concedidos conlirm~am nossus puluvras.

Por isso, os produtos agropecuúrios se constituem no "currochcfe" dus nossns exportuçiics c nilo perderuo essn posição por muito
tempo.
Nilo desconhecemos que a purticipuçào dos munufuturndos na
puutu de exportações vem crescendo - ·e é importuntc que isso
ocorrn, mus eles uindu têm um pupcl modesto em nosso comércio

exterior. pclus ruzões jú upontadus e pelo ruto de que nu proporção
que uumcntum suus vcndu~ lú roru, também aumentam ns dincul·
dudes, gcrudus pelu concorrência de pulses trudicionulmcnte superiores de produtos similares no merendo mundinl, e lllé mesmo por
óbices govcrnumentuis, como us ·sobrctuxns. AI está o caso dns le·
sourus,

Registre-se uindn que, quando hú crise num pn!s, 11 medida ini·
ciul é reduzir us importações e os primeiros u serem "cortudos" sue
os munuflllurudos. Com os alimentos, u situação jú nu o é tu o simplcf
c mulios silo obrlgudos u lmporiur para atender 11 neccssidndcs que
nilo podem deixar de ser supridas,
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Eu carência de alimentos vai aumentando no mundo por v{trius
razões, dentre as quais destacamos o exagerado crescimento
demogrúnco dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, 11
distribuição desigu11l da quantidade global de alimentos na Terra, ou
seja, excessos aqui c subnutriçilo ali, e insuncientcs sistemas de distri·
buição em muitos países.
Pelo exposto, niio há dúvida de que o caminho mais correto,
muis rltpido e rentável parn o Brasil a curto e médio prazos i: o da
ugropecuáriu. Com ela desenvolvida, teremos alimentos abunduntcs
c por preços acessíveis pura os brasileiros, teremos divisas pura alcunçarmos superavit no balanço de pagamentos e recursos pura impulsionar u industriulizuçào e o sctor terciário.
·
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço agora, com
alegria, o Senador Benjumim Furuh.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Estou ouvindo com
atenção o discurso de V. Ex• Geralmente V, Ex• esposa a boa tese.
Estou de pleno acordo. O nosso respaldo econômico está e estará,
durante longos unos na ugropecuáriu. ~ preciso que o Brasil não se
entusiasme muito com a indústria: não peço que a abandone mas que
prossigu dentre das nossas limituções. Porém, o grande respaldo i:,
precisamente, u ugropecuúriu e, no entanto, nós assistimos u
espetitculos que ferem fundo o nosso coração. Por exemplo, em
Muto Grosso há, anualmente, uma estiagem e uma enchente: a
enchente ma tu milhares de cabeças de reses. Todo mundo sabe disso,
o inteligente Ministro du Agricultura deve saber. Então, qual a medi
da preventivu tomada pura evitar u perda, como uconteceu agoru, de
milhõçs de cabeças de gado, dizem que três milhões? Somos um País
com grundes dinculdades econômicas. A nossa balança de pagu·
menta vai-se arrastando a duras penas. Nós nos dumas ao luxo de
perder milhões de cabeças de reses com uma enchente cíclica, todo
mundo sabe disso: Nenhuma providência foi tomada. Lembro-me de
que, quando era Deputado, pleiteei uma ponte sobre o Rio Negroestou falando diante de vários Senadores de Mato Grosso, e o
Senador Mendes Canale conhece tanto o problema como eu, que
tumbi:m sou dessa região, sou de Campo Grande. Mas, quando de·
fendi a construção dessa ponte .:.. isso foi nu I• Legislatura- Deus
sabe as dinculdadcs que encontrei em toda u parte, principalmente
na Câmara c no Ministério da Viação e Obras Públicas, hoje, Ministério dos Transportes. Existia uma resistência grande nas Comissões
Técnicas da Câmara, mas, finalmente, consegui. Aquela ponte dava
um escoamento de grande quantidade de gado, o que evitava a sua
mortandade durante a enchente, naquela Região. Mas u enchente
prossegue, em várias Regiões, c nós perdemos, assim, muito gude.
Então, V. Ex• tem razilo. ~ preciso que se estabeleça uma agricul·
turu preventiva, pura evitar calamidade dessa natureza.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigudo a
V. Ex• pela boa colaboração, pela contribuição que reforça mais os
argumentos que estamos a registrar em defesa du agropecuúria brasileira.
Continuar deixando a ugricultura cu pecuária num segundo pia·
no i: retardar o processo de desenvolvimento global neste Pais.
Examinamos aqui um aspecto: o de nilo estarmos uvançundo
mais na produtividade da nossa agropccuúrin.
Vamos, apenas, examinar um aspecto, mas, fundamental pura
este setor da vida nacional.
Sabemos, e certamente melhor do que nós os têcnicos do Gover·
no, que a mecanização é elemento de vital signincuçilo pura o incre·
mcnto da produção ·e da produtividade agr!cola, assim como u
udubução udequadu cm rcluçi\o à quantidudc na quulidudc aos dlvcr·
sos tipos de terra. E como somos pobres nu udubnção du terru por
falta de têcnicos puru reulllnrcm u trunsmlssi\o lntell~entc c sltblu
dos fertlllzuntcs ...

No punorumu mundial, os Estudos Unidos dispõem da
ugricultura muis enciente c produtiva. Uma das razões, provuvelmente u mais forte: existe um tratar pura cuda 38 hectures, enquanto Silo
Puulo, o Estudo brasileiro muis desenvolvido, tem um tratar para
·cada HO hectares. No Nordeste existe um trator 'pum cada 1.670
hcctarc.:s.
Mus nUa é só de tratares que carece nossa ugricu\turn, como
tumbém de máquinus e equipumentos.
O Governo Federal, entretanto, prossegue insensível u tais
necessidades. . ..
Melhor do que nossas palavras, falam us dos produtores de
máquinas agricolus e até mesmo de homens du esfera onciul.
Eis o que diz o Sr. Eudes Missio, Presidente do Sindicato das
Indústrias de Máquinas e lmplementos Agrícolas do Rio Grande do
Sul, publicado nos jornais:
"A crise que utinge o seta r jit provocou uma redução da
ordem de 50% nu produção das 70 fitbricas do Estado. Em
conseqUência disso, cerca de 30% dos 30 mil operários. do seter serão dispensados até o nnal do próximo mês,"
"Segundo o empresário, u crise foi provocada pelas restrições de nnunciamento uos agricultores e pela falta de recursos nu rede bancária. Em princípio, existe a demanda de
consumo, mas, sem recursos, não há como realizar a
comerciulizuçllo."
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Permite-me V, Ex• um
aparte, eminente Senador?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouvirei V. Ex•
dentro de instunte, após u conclusão do registro do importante depoimento do Sindicato Patronal do Rio Grande do Sul.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB Aguardarei.

GO) -

Muito obrigado.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Prossegue:
"O empresário explicou ainda que as fábricas, embora
tivessem feito uma redução, nilo puderam suspender a produção de imediato, o que provocou um acréscimo nos estoques
de máquinas nos pátios das indústrias e entre os revcndedo·
res. O número desse estoque não pode ser definido ainda,
mus, o valor, certamente, chega u alguns bilhões de cruzeiros,
se for considerado que algumas máquinas foram entregues
sem que houvesse u liberação dos recursos correspondentes."
"Por causa dessa situação, que também atingiu os selo·
res de adubos, fertilizantes e sementes, o Sindicato das lndús·
trius de Múquinus e Implementas Agr!colas do Rio ·Grande
do Sul estú. pleiteando uma audiência com o Presidente
Geisel."
"Desejamos uma dennição, pois queremos evitar que,
amanhil, venham u responsabilizar a indústria por alguma
conseqUência ou, devido a uma extrema rctração, acusar a
indústria nacionul de incapaz de atender às nossas necessida·
des, lembrando que o abandono do setor, por parte das indús·
trias nacionais, fuvorece us empresas estrangeiras que po·
deri\o, a médio prazo, dominur completamente o mercado
produtor de máquinas agrlcolus."
Este o dcpotmento do Prcstdente do Sindicato de MAquinas e
lmplementos Agrlcolas do Rio Grande do Sul: acusuç.õcs sérias, cm
reluçilo à Polrticu Agropecultriu udotada pelo Governo brasileiro.
Ouço, untes de prosseguir, o Senador Litzaro Burboza, rcpresen·
tunte pelo Estudo de Goiús, grande produtor ugropccudrio neste Pais.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO)- Nobre Senndor E'vclltSio Vieira, o udjetivo "grunde produtor ngropccullrio do Puls" nca
por conta du scncrosldudc de V. Ex• porque, nu realidude, o·modcs·
to Senador ~oiuno (: upcnus um pequeno ugrlcultor, um pequeno
~rodutor rurul. Eminente Senudor, V, Ex• ruz multo bem cm anull·
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sar uma das facetas da problemática da agricultura brasileira. Na
realidade, o Brasil, que tem tudo pura ser um pnis em condições de
abastecer o mundo, de ser o celeiro de todo o mundo, atravessa, dia
após dia, situaçilo mais diricil na sua agricultura c na sua pecul~riu. O
baixo desfrute da pecuária brasileira, a .baixa rentabilidade dos rebanhos, a mú qualiflcaçiio das pastagens, as dinculdadcs de apoio
técnico para que o pccunristn aprimore os seus rebanhos c us suas
pastagens e obtenha um desfrute maior, de par, até mesmo, nobre Senador, com as dificuldades para adquirir insumos c implementas
ugricolas de modo a permitir uma produçiio mais burutu e abundante, tudo isso faz com que o agricultor o fazendeiro, a cada dia, vejam aumentado o processo de desalento que vem, de há muito, batendo às portas de todos os integrantes desta classe, que é a responsável
pelo Brasil de hoje, porque o Brasil foi um pais feito pela enxada,
pelo machado, pela foice, pelo homem que, vencendo as intempéries,
luta, de sol a sol, construindo a grandeza nacional. Veja V. Ex• no
meu Estado, o Estado de Goiás: os produtores de arroz, como no
uno passado, enfrentam uma série de dificuldades. Ali:m de fatores
climáticos que põem a perder, muitas vezes, a esperançu do produtor, vêem, também, a fuli:ncia da política governamental. Basta dizer a V, Ex• que, na semana passada, no Município de Jatai, em
GoU1s, permaneciam amontoados, nas ruas, cerca de um milhão e
meio de sacas de arroz, inclusive recebendo chuvas, porque não há
arma>ens pura estocagem. Há dificuldades para transporte e o Ministério da Agricultura, infelizmente, não tem respondido, presentemente, u esta ansiedade, a estas inquietações que lavram na classe
rural brasileira. V. Ex• faz muito bem: está de parabi:ns em produzir. nesta tarde, mais um discurso de análise dn triste realidade brasj ..

leira, no setorda agricultura e da pecuária. Muito obrigado u V. Ex•
O Sr. José Sarney (ARENA aparte?

MA) - Permite V. Ex• um

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouvirei V. Ex•
com prazer, dentro de instantes.
Com os desacertos que ocorrem na política agropecuária, com a
insensibilidade do Governo mas, contando com áreas fi:rteis e abundantes: com o ruralista trabalhador, nós ainda progredimos magnificamente, nesse setor, dentro do contexto mundial. Estamos agoru,
inclusive, ultrapassando a França, mas poderíamos, se a agropecuúria tivesse um suporte suficiente e adequado, estar, provavelmente,
disputando o primeiro lugar com os Estados Unidos na produçiio de
mati:rias-primas para o mundo, e estaríamos, entüo, provavelmente,
isentos das dividas externas: conseqUentemente. estudamos
contundo com maiores recursos financeiros, para ui, cntno, descn·
volver de forma mais célere o parque industrial brasileiro, o setor
terciário brasileiro.
Ouço agora, com prazer, o nobre Vice-Lfder du ARENA, Se·
nado r José Sarney.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Senador Evelúsio
Vieira, nós todos no Senado, depois do aparte do eminente Senador
Lázaro Barboza e do discurso de V, Ex•, mais uma vez temos fundamentos purn acreditar neste Pais e pura crer nu açilo administrativa
dos governos revolucionúrios e do atual Governo. Porque, com
todas essas deficiências que V. Ex•s apontam, o Brasil cm dez unos
pussou u ser o segundo pais exportador de produtos agrlcolus no
mundo. Veja V. Ex• que, neste Pais- temos certc7.a -se hú um
setor em que o Brasil tem caminhado extraordinnriumente bem é nu
ugropecuária. V, Ex• também hlt de reconhecer que foi neste período
que nueionali1.umos toda a indOstriu de implementas ugrfcolus, e de
insumos blosicos também. Nós imporlâvamos tudo que precisávamos
nesse setor. Nós temos hoje, por iniciativa do Governo, n montugem
de todo este parque de equipnmentos agrlcolt1s dentro do Puls.
Temos também as fábricas de fertilizuntes, e cudu vez uumentudo
mais, puru que sejamos auto-suficientes neste setor. lmpluntou-se u
ULTRAFÉRTIL, implantou-se n COFERBRÁS, impluntou-se a
Serrana, impluntou-se u Patos de Minus, implantou-se o
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ARA FÉRTIL de Arnxâ e os programas, cada vez mais ampliados
para dur ao Pais auto-suficiência neste setor, só nos dão motivos
para que a Naçuo fique orgulhosa do seu Governo e o Pais das suas
potencialidades. E também, nobre Senador Evelltsio Vieira, anotei algumas criticas feitas pelo ilustre Senador Benjamim Farah, quando
se falou na crise do Pantanal. Vejam V. Ex•s como o Governo, às
vezes, é responsável por tudo, até pelas chuvas. Evidentemente, nuo
há meios, ainda, para que se possa evitar que o Criador, periodicamente, faça ocorrer no nosso Pantanal aquelas tremendas enchentes.
Mas, mesmo assim, quando o Sr. Senador Benjamim Farah falou
das providências do Governo, o Governo não só tomou providências
como também criou um programa para a retirada do gado do Pan·
tanal, financiando, a juros subsidiados, criadores c pecuaristus do
Nordeste e da Amazônia, para que pudessem comprar o gado, a fim
de que ele morresse nas quantidades que V, Ex• aponta. Logo, o Go·
verno esteve presente, imediatamente cm cima do problema. Outro
assunto 4ue foi abordado, também, foi o das máquinas agrlcolas, das
grandes estocagens de máquinas agrícolas no momento. Ora, o que
acontece é que, evidentemente, todos nós sabemos que atravessamos,
como resultado de uma crise mundial, uma fase de certa diminuiçuo
da procura do mercado, o que se manifesta cm todos os setores. O
que há é que o mercado, também, de máquinas agrícolas, não pode
crescer aos mesmos índices com que cresceu no ano passado e que
vem crescendo: está atravessando apenas uma crise clclica, de esto·
cagem, crise de acomodação do mercado, cm face da realidade
nacional. E isso tanto é verdade que tomei nota das palavras de
V. Ex•. em que os produtores de mâquinas agrlcolas, a classe pa·
tronul. como V. Ex• mesmo falou, ela diz que o medo que tem é que
hoje deixe de vender essas mâquinas e que, depois, seja incapaz de
atender às nossas necessidades. Mas, essa demanda voltará, eles
mesmos acreditam e sabem que é uma crise cíclica, e que o Governo
foi obrigado a adotar aquelas medidas porque, também, essa faixa
não pode ser alheia à Nação, pois todos nós estamos atravessando dificuldades. E niio seria nesse setor que a demanda continuaria a se
processar no mesmo ritmo, quando na verdade estamos assistindo a
uma acomodaçiio de mercado, cm face do problema innacionârio e
da balança de pagamentos, em que o Governo estâ tomando me·
didas heróicas, para o que tem tido a comprecnsilo da Nação. Mas,
nada disso evitou que a· Pais passasse a ser o segundo produtor
mundial de produtos agrícolas. Essa, evidentemente, é a maior res·
posta que nós, brasileiros- não só o Governo - podemos dar lt!
criticas de V, Ex•s.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador José Sar·
ney, a crise que ocorre no sctor da indústria de máquinas c implc·
tnento agrlcolus é cm função da falta de financiamento de crédito.
O Governo prometeu nos produtores o crédito suficiente e
necessário: nilo está atendendo, e em razão disso os produtores de
máquinus e implementas estilo a clamar, a tal ponto de solicitar,
inclusive, uma audiência com o Senhor Presidente da RepOblica.
Realmente, o Brasil atingiu, no momento, a posiçilo de segundo
pais produtor agrícola no mundo, em ralaçilo a preços, niio ainda em
reluçilo à produtividade. E, infelizmente, Senador José Snrney, essa
posição é transitória. Acontece que os preços do café silo inusitados,
excepcionais, inclusive o du soja. Se houvesse perspectiva, possibili·
dude de se manterem esses preços, mas nilo, isso é transitório, infeliz·
mente, pois o bom seria que houvesse segurança,
Mas, o que estamos reclamando é que, com essa abundância
que temos de terras, de mão-de-obra para a agricultura, essa capaci·
dude, esse potencial extraordinârio, nós não estamos aproveitando
udequudumcntc. Esta é a rnzilo da abordagem que fazemos. E, no de·
correr do meu discurso, vou apresentar outros elementos que
comprovam essa faltn de sensibilidade, de inteligência, de sabedoria,
de tirocínio do Governo paro a agropecuâria, onde ele poderia
buscar, ali, o grande respaldo, o grande embasamcnto para um pro·
cesso mais rlipido de desenvolvimento nacional.
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O Sr. José Samey (ARENA- MA)- Permita V. Ex• apenas
uma pequena ressalva. (Assentimento do orador.)- V. Ex• também
,comete outra injustiça ao afirmar que é só um problema conjuntural
de preços. Nu realidade, isso é uma escutada que estamos seguindo
cada vez mais. Truta-se de um ritmo constante; estamos sendo bcnc·
ficiudos, este uno, por alguns preços altos. Mas, V. Ex• nilo pode
desconhecer que não é só no' setor da extensão do cultivo da terra
como também em produtividade. Hoje produzimos 10 milhões de
toneladas de soja, o que é uma coisa extraordinãria. Nilo hã exemplo
de pais, no mundo, que tenha feito um progresso tão grande, em tilo
poucos unos, de ter dominado uma tecnologia de um produto,
também nesse setor agrlcola, como o Brasil tem feito. Então, penso
~ue V. Ex• tem o dever de acreditar no Pais. Independente dos
preços da atuul conjuntura, estamos assumindo uma posição importante, relevante e irreveJ'slvel no mercado mundial de produtos ugrl·
colas.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Nobre Senador,
estou fazendo justiça e estou reconhecendo. O que estou fazendo é
cxutumente chamando a atenção do Governo pura dar maior aten·
ção ao setor ugropecuúrio, pura poder, através dele, conseguir
mais recursos para outras áreas também prioritãrias. Se V. Ex• ntcn·
tar pura as nossas palavras chegarâ à conclusão de que estamos
reconhecendo isso, mas que o Governo deve ser mais inteligente,
mais senslvcl a essas potencialidades cxtrac:irdinârias no campo da
agropecuúria. E digo isto porque no sctor da industrialização nós
nilo temos uma tecnologia sofisticada, nilo temos uma capacidade
gerenciul, não temos mão-de-obra qualificada abundante para o
parque industrial, pura produzir seniimanufuturados e m'anu'faiurados pura exportação c competir com os preços lã fora. Tanto isto i:
verdade que o Governo tem que subsidiar a maioria dos produtos
munufuturudos.
O Sr. Lúaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Evclásio Vieira?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço V, Ex•
O Sr. Lúaro Barboza (MDB- 00)- A propósito do aparte
do eminente Senador maranhense José Sarncy, permito-me lembrar,
para que V. Ex• acolha no seu discurso, uma observação. Quanto
aos índices de produtividade, o Brasil nilo estâ em posição de privilégio, nem por hectare c nem por produtor. Nos Estados Unidos da
América do Norte, pouco mais de 5% da população daquele grande
País está vinculada à zona rural, e produz o suficiente para alimentar
aquele Pais, e exportam. e: verdade que compram alguns produtos
fora, mas o fazem por interesse de sua balança comercial, da comcrciulizuçilo com outros pulses, não porque niio fossem capazes de
produzir. Aqui no Brasil nós temos 43% de nossa população na zona
rural. E o Brasil importa leite da Holanda, da Austrâlia, carne do
Uruguai, cebola e frutas da Argentina, importa trigo, feijão do México, do Uruguai. Em 1975, o Sr. Ministro da Agricultura chegou a
declarar - c jã disse isso no Senado c entreguei ao Senador Paulo
Brossnrd o recorte de jornal - a um jornal que se edita nos Estados
Unidos, O Mundo Dlplom,tlco, que circula cm nlvel de Embaixadas,
declarava aquele nosso Ministro, naquela época, que em 1976, portanto no uno passado, o Brasil seria auto-suficiente na produção de
trigo. Recentemente, ouvi do Senhor Presidente da República, numa
nota em que os jornais registraram alguns pensamentos de S. Ex•,
que o Brasil busca atingir a auto-suficiência de trigo cm 1978. O
Ministro afirmava que em 1976 tcrlamos auto-suficiência. Mas, nós
sabemos que, infelizmente, a realidade é outra, pois nem cm 1978 te·
remos condições de sermos auto-suficientes cm trigo, Lembro-me,
ainda- pura que V. Ex• acolha no seu discurso- cm resposta no
aparte do Senador José Surney, de que até este instante- c estamos
nos meados do més de março - ni\o tenho noticia oftcial de que o
Governo tenha iniciado a compra de carne para a formação dos esto·
qucs reguladores de cntressnfra. E este atraso vci trazer consideráveis prejulzos, quer pura o consumidor, quer para o produtor. Lem-
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bro ainda que o Ministro da Agricultura declarara, hã apenas dois
ou três dias, que vinha a Brasllia para comparecer a uma reunião no
Conselho nu qual seria fixado o preço mlnimo do arroz, para a
formação de estoques reguladores, E que o Governo só liberaria o
preço do arroz depois de formado o estoque regulndor da ordem de
600 mil toneladas. Ora, eminente Senador, o que silo 600 mil toneladas de nrroz? Nilo é urroz suficiente para se consumir ro Pais em 30
dias. E o que vai acontecer? Aquilo que acontece sempre, desde que
este Pais tornou-se independente: o homem que produz, nu hora de
vender a sua safra, ele não tem outro remédio senão vendê· la por prc·
ço vil. Entretanto, quando o Governo formar esse estoque regulador
de 600 mil toneladas, a esta altura não hnverâ produtor rural, neste
Pais, que tenha, lido condição de segurar a sua safra, dadas as
imensas dificulaudcs financeiras por que ele passa, e ele jâ terá entre·
guc o seu produto, não ào Governo pelo preço fixado, pelo preço mi~
nimo,'porque só terá oportunidade de vender ao Governo aquele que
tem financiamentos oficiais. O Banco do Brasil não recebe a safra de
produtor algum, que niio tenha financiamentos ali. Apenas uma par·
cela inlimu de produtores rurais é financiada pelo Banco do Brasil.
Eram estas as considernções que cu queria trazer para o discurso de
V. Ex•, pedindo desculpas pela delonga deste aparte.
O Sr. Jolli Samey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Peço ao orador
que conclua o seu discurso e não permita mais apartes porque o seu
tempo já estú findo. Desculpe o nobre Lidcr José Surney, o tempo do
orador jú estú esgotado. Concedo ao orador mais cinco minutos para
concluir o seu discurso.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado,
Sr. Presidente. Peço escusas ao eminente Senador José Sarncy. Sou
um amante extraordinário do diâlogo c acho que o discurso é valorizado pelos apartes, mas cumpro as determinações presidenciais.
Outro depoimento igualmente importante, o do Sr. Luis Cesário
Amuro da Silveira, do Departamento Setorial de Mãquinas
Agrlcolus da ABIMAQ/SIMESP:
"Os industriais, fabricantes de mâquinas c implementas
ngrlcolu não, acreditam mais nas promessas prazos fixados
pelo Governo para a liberação de recursos para investi·
mcntos ugrfcolus. O emprcsârio fez esta observação após
reunir-se com industriais do sctor de todo o País, pura os
quais a situação é grave, porque enquanto aumentam os esta·
ques de máquinas e implementas, os agricultores encontram
dificuldades para colher suns safras."

e

Muito importante c oportuna é também a afirmação do Secrctãrio da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, Sr. José Rezende
Peres, igualmente publicada nos jornais:
"A Agricultura estÁ gaiantindo a sobrevivência da Nação, dando-lhe 2/3 dos dólares, depois de alimentar 110 mi·
lhõcs de habitantes. Só o café e o soja pagaram os 3, 7 bilhões
de dólares de petróleo, muitos deles gastos em turismo, lanchas de luxo e viagens inúteis de burocratas."
Nilo fora a demagogia de preços - c o Sccretãrio da
Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, que não í: do Movimento Democrãtico Brasileiro, quem afirma, a fultu de
senso de prioridade de investimentos em termos de estradas,
portos, ferrovias cletrificadas, silos etc., jã podcrlamos estar
dando ao Pais o dobro das divisas atuuis."
O auditório ouviu, escutou? Criticas contundentes.
Nilo silo palavras de homens do MDB. Silo os próprios homens
do Governo que estilo a criticar, de maneira veemente, u falta de
sensibilidade, de apoio do Governo para com a agropccuãriu.
A verdade é que as prioridades não silo pesquisadas, estudadas,
plunejudas com inteligência e clnrividenclu. Mesmo que mereçam
tais cuidudos, nilo silo executadas.
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A despeito de tudo isso, repetimos: a agropccuúriu é o "carro·
chefe" das exportações brasileiras.
A propósito, estamos recebendo, de um jornalista, telex há
pouco transmitido pela agência O Globo:
Exportações se elevarão a USS 8 bilhões
Brasil ia, 15 (AG)- O Brasil deverá arrecadar cerca de
USS Xhilhiies cm Divisas com as Exportuçõcs de lO de seus
principais produtos agrlcolas, neste ano. O café c a soja
somnrnn OH! is de um terço destus divisus, num tatu! de USS
seis hilhiics c 300 milhões. segundo dados da Subsecretaria de
Planejamcnto.c Orçamento do Ministério da Agriculturu.
As previsões süo as seguintes:
Arroz. USS 100 milhões, milho (cm grüo)- 315 mi·
lh<ics .. amendoim (cm c:ISca)- USS 10.4 milhões .. bananaUSS 27 milhões., laranja - USS 7,5 milhões., laranja
(suco)- LISS 240 milh<ies., algodão (cm ruma)- USS 146
milh<ics, café (cm grüo)- USS 4.3 bilhões .. açúcar- US$
400 milh<ies .. cacau- USS 500 milhões.
Nüo fora a Miopia governanfental. para. a agropecaúria, c po·
dcriamos provavelmente estar disputando com os Estados Unidos o
primeiro lugar nessa área vital pura a sobrevivência da população
mundial.
Para rcncxiio: o que será o Brasil na ugropecuúria quando os
nossos rurulistas dispuserem de máquinas, implcmentos, sementes,
fcrtilizuntcs. corretivos. inscticidas, sistemas de comercializnçUo,
trunsmissüo de técnicas, crédito fácil c por preço reduzido e encicntc?
Indubitavelmente, o Brasil será um Pais-potência.
Paradoxalmente, anuncia a imprensa, no momento, que se
estuda no·seio governamental a intenção de praticar-se também pura
o soja o connsco cambial nas e<portações.
Depois disso, sem mais comentários ... (Muito bem! Palmas.)
O Sr.JooéSarney (ARENA- MA)- Peço 11 palavra como Lf.
dor, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla ) - Concedo a pu·
lavra ao nobre Senador José Sarney, que falará como LIder.
OSR.JOStSARNEV (ARENA- MA. Como Uder. Pronun·
ela o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
O Senador Virgílio Távora, cm nome da Liderança c do Govcr·
no, fari1 uma anillise do discurso proferido, hoje, nesta Casa, pelo
nohrc representante de Sunta Catarina, quando terá oportunidade de
esclarecer uo Scnudo todas as questões levantadas no pronuncia·
menta de S. Ex•
Cnntudn. é dn dl!vcr da Liderança, puru melhor csclurccimcnto
do assunto, fazer algumas rctincações objetivas sobre os pontos aqui
lcv:mtudos. Uma dclus diz respeito à anrmativa do Senador Lázaro
Barboza de que o Governo não tomou providência alguma, relativa
11 estocagcm de carne, pura este ano. Desejamos dizer que o Governo
vem fazendo c jil uutorizou, através de vários frigorfncos, de várias
indústrias do sctor c da COBAL, a compra c estocagem de carne no
Puis. Não n fez. contudo. como cru nuturnl, numu mcdidu suneudora, com aqueles que não tinhum cumprido os últimos contratos c
se achavum cm déhito puru· comus instituições limmceirus c que. no
f'Uissadn, rccchcrilm dcssns mcsmus indústrius o cncurgn de purticipar dn pro!!rumu p:nvcrnnmt:ntul,
Desejamos, também, dcclurur à Cusu que, justumentc no dia de
hnjc, n Conselho Mnnctilrin cst{l cstudundo, juntumcntc com o

CDE, u uprovuçi\o do plano de cstocugcm de carne, cm execução
pelo Governo,

Logo, todus as medidas cstno sendo tomadas no interesse pú·
blico, no interesse do merendo c no interesse do sctor.
Qunnto no rroblcmu rc:lutivo uo urroz, tnmbém uqui h:vuntndo,
a politieu do Governo de promover estoques reguladores é, sobre·
tudo, uma politica que nua se dcstinu somente 11 proteção dos pro·
dutorcs, mas tumhém dos consumidores c da própriu Nação. Visu o
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Poder Público evitar a especulação, atendendo u cada um dos se·
tores, remunerando-os através de um preço justo do produto, masja·
mais aceitando que sejam instrumentos de especulação contru os intc·
rcsscs da Nação, como um todo.
A terceira rctincação que desejávamos fazer é com rcfcréncia à
ufirmaçüo do Senador Lázaro Barboza de que o Brasil não tem os
mesmos índices de produtividade no sctor da agricultura que têm os
Estudos Unidos. Esta, sem dúvidu, í: umu ufirmuçiío que rÍUo truz
ncmhumn novidudc. c ninpuêm,jamuis, ousou ufirmur!
O que dissemos e temos que dizer é que existem duas formas de
se aumentar a produção agrlcola: uma delas é relativa à área culti·
vuda c 11 outra, relativa à produtividade.
Oru, o Brasil, durante muito tempo, realmente, cresceu numa
agricultura- vamos dizer assim - e<tcnsiva e predatória, ocupan·
do áreas vazias c, ussim, aumentando a produção agrlcola. Mas, de
uns quinze anos para cá, ou- podemos dizer- recuando um pouco
mais, o Pais tomou conhecimento da necessidade de melhor3r as
suas prúticas e técnicus. Por isso, cada vez mais, vem aumentando a
suu produtividade no setor, de tal modo que, hoje, a nossa grande
nrnduçün ngrícolu c pccutariu decorre não upenus du cxpunsüO dlt
área cultivada, como também em volume de produçiio por hectare,
mediante o emprego de ~ovas técnicas, e pesquisas incentivadas pelo
Governo.
Assim, sentimo-nos inteiramente à vontade pura dizer que, se há
um sctor. se há um plano administrativo que niio pode receber por
parte do Pais, senão aplausos de admiraçiio e reçonhccimento, em·
boru sejam todas as inúmeras as dinculdadcs que, reconhecemos, o
País utruvc:ssu, tem ntruvessudo e irá atravessar, é, inegavelmente. o
setor up:rícolu.

O Sr. E•elblo VIeira (MDB upurtc1

SC) -

Permite V. Ex• um

O SR. JOSt SARNEV (ARENA -MA)- De todos os seto·
rcs, o que oferece problemas de solução mais dificil é o agrícola.
Basta-nos recordar que as duas maiores potências do mundo, os
Estados Unidos c Rússia, ambas lutam com problemas no sctor ugri·
cola. A Rússia, após cinqUenta anos de uma administraçiio com
miios de ferro, c de estatizar o setor, cstú ainda mergulhada cm
grandes dinculdades agrlcolas, com necessidades periódicas de
importuçiio de alimentos para servir à sua populaçiio.
Da mesma maneira, os Estados Unidos têm uma organizaçiio
agricola inteiramente assistida pelo Governo e, de certo modo, subsi·
diada c orientada, porque se o setor for deixado nutuar, evidente·
mente, utruvessará cris,cs ciclicus, como ocorre no mundo inteiro.
Assim, o Brasil não pode fugir a essa dcterminaçüo das dinculdades
do sctor agrlcola: mas nós, brasileiros, podemos ter, cada vez mais,
connança no País, porque o Brasil, mais do que todos os países do
mundo, cstú avançando a passos largos, a saltos- podemos dizerneste sctor c nenhuma resposta ...
O Sr. Enlislo VIeira (MDB upurte1

SC) -

O SR. JOSt SARNEV (ARENA prazer.

Permite V, E•• um
MA) -

Com muito

O Sr. E•elislo VIeira (MDB- SC)- Senador Josí: Surncy, cm
relação à produtividade de alguns sctores du agropcculiria, realmente
nós temos apresentado algum progresso, mas nu maioria ni\o o
temos. No caso da soja, por e<emplo, se compararmos a
produtividade brnsileira c a americana, nós, realmente, ganhamos
dos nmericunos,,.
O SR. JOSt SARNEV (ARENA- MA}- Eu queria dizer is·
so a V. Ex• c V. Ex• veio me ajudur.
O Sr. E•e14slo VIeira (M DB - SC} - Mas vcju V. E••: ao
transportur a soja da falcndu, aqui no Brasil, pura o porto, purn o
navio, o preço do nasso produto passa a ser maior do que o da soja
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amcricuna. Por que? Porque o Governo nüo constrói, como deveriu.
umu rede de silos c urmuzéns: porque não temos estrudus
alimcntndnms: nrto temos um sistemu de trunsportt:: us ferrovias que
dcvcrinm cstur sendo modcrnizudus c umpliudus esttio sendo cxtint:.ts, Scm~t.lM José Surncy. Nos poderíamos cstnr cxportundo mnis
curne de porco, e nilo estamos por que? Porque não temos cflmarus
frigorincus pura fazer u armuzenugem e atender uos pedidos extcr·
nos. Pediriu permissão, ainda, para tentur fazer uma rctíncação,
quundo untcriormente V, Ex•. em um aparte, disse que a indóstriu
produtora de máquinas e implementas ugrfcolas n·o Brusil tinhu sido
totulmeme nacionalizada, gravei bem.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Estava em proces·
so de nacionalização.
O Sr. E>elislo VIeira (MDB - SC)- Não, e segundo estou
informado nu maioria, uindu são empresas estrangeiras, quer- cm
múquínas, quer em fertilizantes, corretivos etc. Muito obrigudo pclu
utençilo de V. Ex• em permitir essa intervenção.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA -MA) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, se eu tivesse díficuladde para terminar estus breves
palavras, .pcr:tnte o Senado, em defesa da administração no setor
agrícola. não recolheria outro argumento, senão aquele que me foi
dado, hú pouco, pelo nobre Senador de Santa Catarina. autor do
discurso de criticu. formulado nesta Casa.
Diz S. Ex•, untecípundo uma declaração que iríamos fuzer a
rcspcítu da prudutividudc- que foi o problema levant,tdo -. que
nós temos u mesma produtividade, c atê melhor, no setor du soju.
que os Estudos Unidos da América do Norte. Ora. um País como o
nosso, que, em dez unos. disputa o segundo lugar nu produção
mundiul da soja. e não por extensão de áreu cultivada. mas por
aumento de produtividade, jamais pode ser censurado por ter-se
descuidado de colocar a serviço desse setor todo ç esforço nacional.
O Sr. Agenor Maria (MDB ap:lrh:?

RN) ...:.. Permite V. Ex• um

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - E S, Ex•. pura
criticar os preços, vc:m dizer que estes silo ch:vudos, por dcliciêncin
de trunsporles e silos. (; S. Ex• mesmo quem uOrma que temos
rrodutividadc igual ou superiores 1l dos Estados Unidos da Ami:ricu.
E o Brusil conseguiu isso cm upenus dez unos, senhores! Pois bem,
pura terminar. cu desejaria repetir ...
O Sr. AgenorMarla (MDB- RN)- V. Ex• pormite?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Ouço, com muito
ugrudo, o Scnudor Agenor Ma riu.
O Sr. Agenor Maria (M DB- RN)- Senudor José Surney, cu
considero orortuno, porque nu realidade o agricultor brasileiro, na
suu detcrminução de trubulhur c produzir, tirando da terru do Pant·
nit, nu rculidudc umu terra que tem uma camada superior u 17cm de
húmus- uma dus melhores terras do mundo se encontru no Purunú
- u term vcrmelhu. conseguiu pussur em produtividude o produtor
de soju umcricuno. Infelizmente é preciso confessar a V, Ex• que o
nosso ugricultor, com u suu lutu e o seu trubulho, que conseguiu
suprcmuciu nu produtividudc de soju- c u nossu é muis rcntiívd t1
americanu -lit dentro do roçado do rurícola, deixu de ter essu rentu·
bilidade quundo chega nu beiru do cuis, porque o Governo tuxu a
soju utruvés de umu tributação violcntfssimu de 17.5%: 15% do ICM
e 2,5% do FUN RURAL. E muis, u fultu de estrudus vicinuis, que dão
't orortunidudc do produtor lrunsportur u soju economicamente do
roçudll puru u bciru do cuis, lrunsformu u rcntubilidudc du soju.
fu1.cndo·a dcOcititriu cm muis de 30%: simplesmente por fultu de umu
infru-cstruturu que o Governo csU1 nu obriguçl\o de criur c nüo criou.
Visitei o Purunú cm Cllmpunhiu de v(1rios Senadores c obscrvumos,
ouvimos, du purtc do Secrcti~rio da Agriculturu que, infcli7.mcntc. u
soju ntill cru rcnlitvel puru u cxportuçi\o, porque fultuvu umu iul'ru·

Março de 1977

estrutura que condicionussc rcntnbilidudc no trnnsportc du soju do
roçado puru a beira do cu is. Muito obrigado u V. Ex•
O SR. JOSE.: SARNEY (ARENA-MA)-0 upurte de V. Ex•
v~:rn.

rt!nlmcntc, cm1f'irmar o que nós tlf'irmnmos ncstu Cusu: que o

prllblema não é de produtividudc. Corn exceçrto do nobre Senudor
Lítzarn Barbozu, todos chcgnmos u cstu conclusi10,
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- O Brasil niro vive só da
soja.

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MAl - Na rculidude, o
Brasil. hoje. tem altos índices de produtividudc no sctor ugricolu.
V. E.x• estit ahordundo um problema de preço ·que, evidentemente,
scrú an~ilisado no discurso que uqui irlt proferir o Senador Virgílio
T{tvoru.

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JOS~ SARNEY (A RENA- MA)- Com muito prazer.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT) - Nobre líder, real·
mente V. Ex•. com muito brilhantismo. deu resposta ao upurtc do
nobre Senador por Goiits, Lúzaro Burboza. Estive hoje com um agrô·
nomo que Htuahncnte estit no Estado de Muto Grosso e que ucubou
de l'n1.cr o curso de rnestrudo na Univcrsidude de Mississiri. nos Esla·
dos Unidlls. paru 't produçilo de sementes. Disse-me ele que os Esta·
dos Unidos chegaram ao mitximo da sua produtividade, e que o
Brasil. hoje. estava pari passu com a produção de soja dos EsHÍdos
Unidos. sendo que, dentro de um ou dois unos. com o Centro Na·
cional de Pesquisas instuludo na cidude de Londrina, o Brasil pussarit
cm produtividade a nm;ão norte-americana. Realmente. não podemos exigir que o nosso P;,tis tenha infru ..cstruturu como têm os
Estados Unidos para ll transporte, em granelciros e com facilidudc
p:~rH hamtc:tr :~o agricultor o trnnsportc que aindn é curo em nosso
País. Mas hit u perspectiva- é o próprio americano que o diz- de
n Brasil ser. nesh: ou no próximo uno, o segundo maior produtor de
cercais c de grãos no mundo, São estas as perspectivas paru o nosso
Puís: de que, em 1977 ou 1978, o Brasil serit o segundo maior puís
prodt~tor

cm cc:rc~IÍs no mundo, o que significa que cstú ui n m;sis·

tência do Governo, com o seu trabalho, com u estrutUrtl que o Go·
vcrno estit dando, o phJncjamento e o financiumcnto que ele estit
prestHnd" rara o socrguirnento da ngricultura no Brasil. Qunnto :\
produ<;Ü<l de urru1.. o Bunco do Brasil recebeu toda a produçilo de
arru1. '1 ue lhe foi ol'crccidu c que lhe foi entregue, uo preço mínimo. O
Governo brasileiro mantt:m em compru toda u produçt1o de ccreuis,
<~o preço mini mo fi:~udo. Sr.: nUa cntrcgurum uo Bunco do Brasil. se
negôcitls parulclos foram feitos. nitq é culpa do Bunco do Brusil c o
B:111!.:LI do Brasil l'lli quem mais linunciou os agricultores desse fluis.
A grundc maioria c nUo u minoriu, como disse S. E~• o SenudOr
l.il1.mt> ll:trhu1.a. l\1i financinda polo B:Ínco do Br:tsil. Muito grato a
V. Ex•. nobre Líder.
O SR. JOS€ SARNEY (ARENA- MA)- Muito llhrigado,
Senador Saldunhu Der1.i. relo aparte de V. 'Ex•
Ouco o eminente Senudor Li!zuro Bnr~ozu.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senudor José
Sarncy, ouvindo com utcnçiio o discurso de V, Ex• c o urmrte do
nuhre Senudor Suld,tnha Derzi. pedi permisslio u V. Ex• ruru
upnrtl!(l-lo fut.cndo ...
O SR. JOS€ SARNEY (ARENA- MA)- Só peço que seja
hrcvc, pnrLJUe o nosso Prcsidentc esti1 sendo rtgido com o nosso horl1·
rio.
O Sr, Lázaro Bnrbozn (MDB- GO)- Pois nilo, eu serei breve.
o Brusil. u purtir ti~: agoru. cm soju, cucnu c cuf&. se insere
IHl rol Uns rnainrcs produtorcs do mundo, sem dl1vida. Mas, com
rclu~i1o u outros cercais, isso ~:stl1 longe de corresponder u umu rculi·
dmk Estou cstrunhundo um futo: o eminente Senudor Suldunhu
Rcalmcnt~:.
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Dcrzi, do vit.lnho Estudo de Muto Grosso, tUa 4u~:rido, unrmu que o
Run~.:o do Bntsil tem comprado a produçrto de todos os produtnrc!'l
que lhe lêm oferecido o produto. Isso só tem ocorrido cm Mmo
Grosso.
O Sr. Saldanha Derzl (A RENA Banco do Brusil.

MT) - Finunciudos pelo

O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO) - Ah! V. E.<• corrigiu,
então, nnuncindos pelo Banco do Brusil.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- De lodos os nnnn·
ciudos, que, cm Muto Grosso, é u grundc mnioriu, mais dt: 90%.
O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO) - Eu nlio neguei isto,
quando apartcuvu o Scnudor Evclásio Vieira. Os produtores quc são
nnanciados pelo Banco do Brusil, conseguem comcrciur suus surras
para o Bunco do Brasil aos preços mínimos lixados pelo Governo,
Mus, nu muioriu. cm Goií1s, não são finunciados.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - E u CIBRAZEM
ndquiriu arroz, cm Mmo Grosso. de todos os produtores, não só os
nnanciados pelo Bnnco do Brasil.
O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO)- Pois cm Goiús, no ano
passndo- V. Ex• se recorda muito bem- alguns fa?.cndeiros chc·
garam a soltar os seus rcbunhos nas \uvourus de arroz, porque ni.to
compensava a colheita. Em o reparo que eu queria fazer uo discurso
de V. Ex• c uo upurtc do nobre Senador Suldunhu Derzi.
O SR. JOSil: SARNEY (ARENA - MA)- Sr. Presidente,
Sr!l. Scmtdorcs, purn concluir, devo u dizer it Cttsu que, se há um
solar prioritúrio, é o du ugriculluru: c se hi1 um bmsilciro que tem
zcludo por este setor. este homem se chumn o Presidente Geisel. que,
d~:sdc n inicio do seu Governo, tem ulirm~tdo, reiterudumentc, u
importttncia do setor ugroPccu{trio no desenvolvimento do País. E
mai!<i do que hao, o Governo tem feito tudo pura que este setor encontre um tr:tlill!lento que merece.
Evidentemente, os problemas uqui muis unorudos foram os pro·
blcmus de preço c o de trunsporte. Mas, também neste sctor, o Governo tem investido uma somu considerável de recursos paru que os
corredores de cxporlução, pura que os portos sojum upurelhudos, us
estradas melhoradas. o trunsporte racionulizudo c seju possível que
tumbém ui niio tenhumos pontos de estrungulumento. Todos nós
reconhecemos que o Pais tem uma limituçiio c que esta Jimiwciio é u
limituçiio de recursos. Ele niio pode resolver todos DS seus prohlemus
uo mesmo tempo. Se tivéssemos utucudo, cm primeiro lugar, o ap~tre
lhamcnto dos portos c fcrrnvius. pnm, depois, husr.:ar produçiin ugricola, certamt!ntc 'JUe hoje todos ns ngricultorcs do Brasil estariam
protestundo, porque teríamos portos ocillsos c mio produçiio. Assim.
o Governo investiu no setor du prnduçiiu c tem r.:nlhido rcsult:ulo~
ex.truordinúrins.
Puru terminur, Sr. Jlrcsidcntc, Srs. Senndmcs, pon1ue vejo a
udvertênciu da Mesn, quero dit.er que lhh nos cncontr:unos ncst:t
Cusu- c rurns vezes ucnntccc istn- juntos ~:um o M DB. O M DIJ c
nós não cst:trnos satisfeitos. C'nm relação no ~tnún~:iu que hoje o
Bntsil inteiro pode dar de LJUc seremos o segundo puis du mundo
exportndor de produtos 11gricolus. o MDll quer o primeiro lugm: o
Bmsil tumh~rn LJUer: c u Presidente <icisel cstú ajudundo n Brusil u
conquistur esse lugm.
Eru o quotinhnu dizer, Sr. Prcsidcnlc. (Muito hcm! Pulmus.)
COM l'tiRf:Cf:M Mti/S OS SRS. Sf:N.·I DORf:S:

José Guiomurd - Drugu Junior - Murcns Freire - Puulu
Guerru- Luiz Cuvulcunte- /\ugustn Franco- Ciustuvo Cnp:mc·
mu- Renedito Ferrcirn- Muttns Ll.'no- Lenoir Yun•'l'i- Otnir
Bcckcr- Pnulo Brossnrd- Turso Dutru.
O SR. PRESIDENTE (Polrônio Porlcllu) projeto de lei que sorl11ido pelo Sr. I•·Secrclilrio.

Qulnta•felra 17 377

f: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 23, DE 1977
Dispõe· oobre a lnclusio da Companheira como dependente,
para efeito de Imposto de Renda.
O Congresso Nucional decreta:
Arl. I• Ficu o contribuinte, desquitudo, uulorizudo u incluir
como dcpcndcnlc, pnru os efeitos de Imposto sobrou Rendn, u thulo
de cncurgo de fnmllia, u compunhcirn que vivu sob sua exclusiva c
comprovadu dependência económica, desde que cohubitem por mais
dc2 (dois) unos.
Pur!tgrafo único. O Ministério du Fnzendu buix.urú normas disciplinundo n comprovação referidu nestonrligo,
Arl, 2• Eslu Lei enlruom vigor nu dutu do suu publicação.
Arl. 3• Revogum·se us disposiçõesom contrário.
.Justlficaçio
Visu n proposição uuulorizar o contribuinte do Imposto sobre u
Rcndu n incluir. como dependente, n compunhciru que com ele coha·
hite por mais de dois anos.
Em fucc do urtigo 44 du Lei n• 4.242, do 17 do julho de 1963, o
servidor público civil ou mililur, de Aulurquiu ou Sociedade Econo·
mia Mistu. foi uutorizudo n incluir entre seus beneficiúrios pessoa
qu~ viva sob suu exclusiva dependência econõmicu, no mínimo de
cinco unos.
A Lei n• 4.862, de novembro de 1965 •. em seu purúgrafo i' do
urtigo 3•. cslahclccou a extensão u lodos os contribuintes, indistinta·
mente, do disposto no urtigo 44 da Lei n• 4.242, de 17·6·63.
Entendemos que o prazo de 5 (cinco) unos i: excessivumenlo dilu·
lado puru que o contribuinte possu incluir, como suu dependente, u
companheira. Aliús, este pruzo diz respeitou direitos da concubina já
consugrudos nu lcgisl:tcào prcvidenciária c. no direito dus sucessões,
uli:m de estar incorporado cm súmulu normativa do Supremo Tri·
bunul Fcdcrul.
Não se p<>de, pois, olvidar, que dois unos de vidu em comum
hustum pmu utcstur o desejo de pcrmun~ncia daquele convívio .•
Comprovada, porlllnlo, cssn dopondí:nciu, não hú como doixur do
rccunhecer seu u\cuncc ~oci:tl c humano, colocando-a na esfera tutelar do cncnrgo de fnmilia, de que truta u legislação do Imposto sobre
a Renda.
Se houver a interrupção da convivência, fatulmenle cessurú o
uhatimento pum o contribuinte,
Cunsidcratnus que u medida propostu (: justu cm termos tribut{arins c o Minist~rio da Fuzendu cstubeleccr{t us condições e u
cnmprnvaçào ncces~íariu.
Sulu das Sessões, 16 de março de 1977. -Oslres Teixeira.
I.HG/SI.tf\tlO C!Ttlll~

I. EI N1'4.242, DE 17 DE JULHO OE 1963

•·1xa nolos lalores para "' vencimentos dos servidores do
Poder Executivo, Cl•ls e Militares; Institui o empréstimo
compulsório; cria o Fundo Nacional de Investimentos, e dá ou·
Iras pro•ldênelas.

.......................................................... .
Arl. 44 O servidor púhlico civil nu militur, de autarquia ou
sncicdude de economia mislu, que for desquitado c nüo .responda
pelo sustento du esposn. poderú dosconlur importünciu iguul nu
dcclnruçüo do imposto do renda, se. houver incluído entre seus bcnefi·
cií~rios, nu forma do url. S• du Lei n' 4.069, de li de junho de 1962,
pessuu que vivn sob suu c:x.cfusivu dcpendênciu econômicu, no mfni·
mo hít cinco unos.

Sobre u mcsu,
( .-Í.I' Comi,\'Sr1t'.l' de• C'onstituiccio t• Jwaiça r c/t' Finanças.)
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O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portcllu ) - O projeto. upós u
11uhlicuçlio, scr(r cnviadn :'rs comissões comru:tcntcs.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu)- Esgotudo o tempo
dcstirwdo ir hnru do Expediente.
Pl.ISSH·SC ii

ORDEM DO DIA
Item 1:
Vowçiio, cm turno único, do Requerimento n' 4, de
1977, do Senhor Scnudor Braga Junior, soliciwndo u trunscri·
çiio, nos Anuis do Scnudo Fcderui, do urtigo intitulado "Fuli1·
cius de Umu Crise", de uutoriu do Jornuiistu Edison Lobão.
Em vot:u;rro.

Os Srs. Senadores que uprovum o requerimento, queirum permu·
ncccr sentados. (Pnusu.) Aprovado.
Scrú feita a tmnscriçUo solicitoldu.

E O SEGUINTE O t!RTIGO CUJA TRANSCR!Çi!O fJ
SOUC'!Tt! Dtl:

"FÍ\ LÃCIAS DE UMA CRISE
O professor Miguel Colusuonno estl1 merguihudo fuz ulgumus
scm:mus cm rclutórios c estatísticas que marcam a ascensão cconômi·
cu do Brasil u purtir de 1964. Situudo numa posiçiio privilcgiuda pa·
ru a radiogrufiu que ugoru fuz. o assessor especiul du Secrcturiu de
Pluncjumcnto du Prcsidénciu du Rcpúblicu entende que o grunde
sucesso ohtido csti• precisumente nu nexibiiidade do modelo brasi·
iciro dotado de cxtruordinúriu cupacidude de uduptuçiio. Elo vuria de
:.rcordo com a necessidade imposta ora pela conjuntura externa, cru
pela interna. Diz ele que temos subido maximizar as vuntugens de um
mcrcudo 'internacional em euforiu, como ocorreu no período de 67 a
71, ussim como pôr em prática um mecanismo de substituiçiio de
importações de matéria-prima. Mas desde logo identificu profunda
deformaçiio nas propostus de substituiçiio do mercado externo pelo
interno, a pretexto de fortulecimento de nossa economia, pois um
pais que chegou ao estágio de desenvolvimento conquistado pelo
Brasil niw pode muis fechar-se nos limites de suas fronteirus. Por ou·
tro lado. contesta o urgumento de que a expansiio das exportações
scju cu paz de atroliar o desdobramento interno de nossa economia.
Suhc o professor que o endividamento brusileiro é problema que
necessita ser enfrentado com determinuçilo, mus sem temores, por
injustilicitvcis. O deficit do balanço de pugnmentos tem sido o gur·
galo histtirico de nossn economia que, todavia, jnmuis chegou à
ohstru~;Uo.

Bastu que: se desenvolvu um vigoroso progruma de expor·

tucõcs corn husc nos nossos produtos industrializados e produtos
u~ricolas para que se alcance rapidamente o equilíbrio contábii des·
ses va \ores.
Nega o ex-prefeito de Siio Paulo que o 11 PND cstcju obsoleto
como procuram fazer crer alguns cconomisttiS e detcrminudos politi·
cos. Desde io~o recorda que us grandes prioridades desse Pi uno são
atualissinws, mesmo neste momento de dilicuidudes. ~ pclu cxpan·

cconomiu fcitu cm rcluciio n arrccudnçUo rculizudu, A despeito de

todus as dificuldades tivemos um acréscimo nus cxportm;õcs no ano
pnssado da ordem de 17% sobre o nno unterior c umu reducr1o de
quusc 50% no desnível do comércio exterior que: tem sido desfuvorilvcl ao Brusil 11 partir da crise do petróleo, Contudo, foi nindn
muito ulto o deficit cm contas-correntes, setor que tem gerudo sérius
preocupações no exterior, sobretudo no Fundo Monetário internucionul do quul somos hoje um dos muiores cotistus c uo quul o Brasil
niio deve utll.ccnhiVO sequer. Esse v!1CUO foi dn ordem de 6 bilhões
de dólures. einhoru us nossas rcservus cxtcrnus· tenham subido a
6,5 hilhiics, oferecendo assim larga compcnsaciio.
A innuciio foi uindu grande em 76, mas compensudu por umn
elevada taxa de crescimento (8,8%) nacional. Esse crescimento, altu·
mente animador, foi, por outro lado, responsável em boa parte pela
inOação, fntor negativo que de ulgum modo anula parte das van·
tugens dos quase 9% de crescimento,
Em 1976, o sctor privado da economia nacional, que tanto recia·
mou da falta de assisti:ncia, nu verdade foi socorrido com quase 70
bilhões de cruzeiros somente do sistema BNDE. Vale dizer: quuntiu
equivalente a 40% do orçamento nacional.
Todos os indicudorcs dcmonstrurnm que a grunde perspectiva
brusilciru estú exutumentc nu umpliacão de nossas exportações. E
paru isto siio poucos os países dotados de condições especiais como o
nosso. No setor da produção agrícola somos, por assim dizer, sobe·
runos. Observava recentemente o Ministro Reis Vclloso que siio iii·
mitudus us fronteirus brusilciras nu agriculturu. Seremos em breve
auto-sulicicntcs cm trigo c grundcs exportadores de soja, uçúcar,
milho, cacau, frutas, etc. No domínio do vasto mundo dos minerais,
entiio temos melhores chances uinda. E a indústria brasileira, cami·
nhando célere paru um completo amadurecimento, csturá nu linha de
frente de nossa capacidade cxportadoru,
Onde, portanto, us razões pura temores de umu crise incontornável?- Edson Lobão."

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) -Item l:
Discussfto, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmaru
n• 51, de 1976 (n' 1.214-C/75, na Casu de origem), que dis·
põe sobre a fubricaçüo de detergentes nüo-biodcgradáveis,
nus condições que cspecilicu, tendo
PARECERES, sob n•s 675, 676 c 677, de 1976, das
Comissões:
-de Economia, favoriiVel, nos termos de substitutivo
que uprese:ntu:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionnlidade e
juridicidude do projeto c do substitutivo da Comissão de Eco·
nomiu: c
-de Saúde, favorúvel uo substitutivo da Comissilo de
Economiu.
Sobre a mesa, emenda que serú lida pelo Sr. i•·Sccrctilrio.
~

siio da produção ngrícolu, cxplornção utivu dos recursos minerais,

fortalecimento du indústriu, ativuçüo do progrumu de transportes c
promoção do desenvolvimento social que se chegurú uo úpicc destu
fase de crescimento nucionul.
A posiçiio cconômicu do Brusil no quadro mundiul é boa, Aos
que u todo instuntc falum cm crises insuperáveis recomenda-se c
exume dos números que vcrdudeirumente informam u evolução de
nosso Pais. Em 1964, u rcndu per capitado brusilciro eru de 370 dó·
lurcs, clcvundo-sc puru 1.100 dólures no uno pussudo. Oru, este é um
dudo altumentc signilicutivo, sobretudo considcrundo-se que u popu·
luçào brasileira csti1 entre us que muis crescem no mundo (cm 64
tinha mos pouco muis du metade du populuçüo utuui). O deficit orçumcntúrio de 1963 foi de quusc 100%, contrustundo com superavit que
seguidamente têm sido ulcunçudos u purtir de um certo perlodo du
Revolução. No uno pussudo foi de 423 milhões de cruzeiros u

lidu u seguinte
EMENDA N• I (de plen4rio)
Ao Projeto de Lei da Câmara n' 51, de 1976.

Art.

Onde convier:

uA mutéria de que trntn o art. J9 é com;iderudu de scguruncn nucionnl.''

J ustlfieação

o temu importuntlssimo dos detergentes nno bio-dcgrndúvcis,
interessa de perto t1 scgurunçu nucionnl, pelo que é indispensúvcl que
se cuructcrize bem esse uspccto, ni\o considcrundo no projeto ori·
ginul, nem no substitutivo,
Snlu dus Scssilcs, 16 de murço de 1977.- Vasconcelos Torres,
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Em discussiio o
projeto, o substitutivo cu emenda lida. (Pausa,)
Nilo havendo quem queira usar da pnlnvru, declaro-a encerrada.
A matéria volta às comissões competentes para exame da
emenda, inclusive da Comissão de Segurança Nucionul, aprovei·
iundo u Presidência para determinar o encaminhamento, aos
mesmos órgãos técnicos, o texto dus Conclusões e Recomendações
do Seminário sobre "Subsídios para uma Politica de Detergentes", o
qual poderá trazer novos elementos para o estudo da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Item 3:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 71, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
que dispõe sobre a dispensa de apresentação de atestado de
vida, pura efeito de recebimento de proventos, por parte dos
aposentados de qualquer sistema, tendo
PARECERES, sob n•s 781 a 783, de 1976, das
Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com a Emenda n• I·CCJ, que apresenta:
-de Se"lço Público Civil, favorável ao projeto; e
-de Lealslaçio Social, favorável ao projeto e à Emenda
n• 1-CCJ.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não huven~o quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
&cotados. (Pausa.) Aprovado.

r:. o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1976
Dispõe 10bre a dispensa de apresentaçio de atestado de
vida, para efeito de recebimento de proventos, por parte dos
aposentados, de qualquer sistema.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O pagamento de proventos aos aposentados, quando fei·
to pessoalmente ou depositado em estabelecimento bancário, indc·
penderá de apresentação de atestado de vida.
Art. 2• Para os efeitos desta lei, consideram-se aposentados to·
dos os inativos da Administração Direta ou lndireta, ou do Sistema
Gerai du Previdência Social.
Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicuçiio.
Art. 4• Revogam-se as disposiçC'res cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Em votação a
emenda.
Os Srs. Senadores que u aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.) Aprovada.

r:. a seguinte u emenda aprovada:
EMENDA N• 1-CCJ
Di:-sc ao urt. I• a seguinte redução:
"Art. I• O pagamento de proventos aos aposentados,
quando feito pessoalmente ou utruvés de depósito bancário,
independcrú de apresentação de atestudo de vidu."
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu) -Item 4:

:i

·t'•

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 120, de 1976, do Senhor Senador Benjamim Fu·
rah, que dá nova redução uo ~ I• do urt. 477 du Consoliduçiio
dus Leis do Trabalho, tt:ndo
PARECERES sob n•s 989 c 990, de 1976, das
Comissões:
- de Constltulçilo e Juotlça, pelu constitucionulidude e
juridicidudc c, quanto ao mérito, fuvordvcl; c
-de Leglslaçilo Social, contrlorio.
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Sobre u mesu, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secretilrio.

r:. lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 24, DE 1977
Nos termos do art. 310, ulfnea c, do Regimento Interno, requei·
ro adiamento du discussão do Projeto de Lei do Senado n• 120, de
1976, u nm de ser feita na sessiio de IS de abril próximo vindouro.
Sala dus Sessões, 16 de março de 1977.- Benjamim Farah.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Por força du deli·
beraçào do Plenúrio, o projeto figurará na Ordem do Diu du .scssUo
do dia IS de abril.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Esgotada u maté:·
ria.constuntc du Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.·Presidente, Srs. Senadores:
Julgava não ser necessário ocupar a tribuna para tecer conside·
rações u respeito da problemática da cotonicultura nordestina. No
entanto, sou obrigado u trazer uo conhecimento da Casa e do Governo a fase delicada c difícil em que vive a agricultura do algodão no
Nordeste.
·
O ano passado, no mês de maio, que é: o mês da noração do algo·
diio nordestino, havia, em toda a Região do Nordeste, intenso contentamento, tendo em vista as perspectivas de bons preços que se
anunciavam pura o nosso algodão. O preço do algodão fibroso, tipo
3, nbra 36/38, em maio, cru de CrS 360,00 a· arroba. Ninguí:m tinha
algodão pura vender. Em junho, esse preço elevou-se para CrS
480,00; em julho, alcançou a cifra de CrS 500,00 a arroba; cm agosto,
elevou-se para CrS 690,00, terminando, esse mesmo mês, valendo
Cr$ 720,00, alcançando, cm outubro, CrS 800,00 a arroba, o que deu
u oportunidade ao maquinista do Nordeste de adquirir o algodão
fibroso, numa base de até: CrS 11,50 o quilo, quando o preço mínimo
fixado cru de apenas CrS 4,73.
Havia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um entusiasmo, cm todo
o Nardeste, 11 respeito do problema da malvácea, e o agricultor
vendeu o seu algodão, apesar de ter sido uma safra de tipo médio,
<tlcunçundo a possibilidade de se sair razoavelmente bem,
O que não ~ntendi, Sr. Presidente c Srs. Senadores, foi esse
preço ustronômico alcançado entre os meses de maio c outubro, c
depois que a safra de ulgodilo foi comercializada nessus bases de até:
CrS 11,50 o quilo, o preço da pluma começou a cair no mercado
interno.
. Lembro-me muito bem de pronunci11mentos aqui feitos pelo Se·
nadar Dinartc Mariz, por mim c pou outros Srs. Sem1dorcs, 11 rcs·
peito du importação drawback, pelo Governo brasileiro u outra p11ís.
Viemos í1 tribun11 c condenamos uquel11 importação, a fim de
preservur o nosso agricultor e o nosso maquinista, puru que eles niio
tivessem prejuízo com u produção algodoeira.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois que foi ulcunçuda a
comerci11lizaçiio do produto, 11 partir de outubro, que foi o pique dos
preços no Nordeste, o proço do algodão começou u cair: cm novembro, cuiu pur11 CrS 750,00; em janeiro c fevereiro, paru CrS
700,00, e 11gora, em março, está u CrS 680,00, niio d11ndo opor·
tunidadc 110 maquinista nucion11l de vender o seu produto,
O que é: de se 11dmirur, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que nu
fase 11gudu da comcrciuliz11ção do ulgodiio no Nordeste, as multinu·
cion11is se retr11ír11m n11uquisiçiio do nosso produto, c o nosso muqui·
nist11, o m11quinistu nativo, continuou 11 comprar o 11lgodi\o, tendo
cm vistll, re11lmentc, 11 imensa possibilidade que existiu no comércio
algodoeiro em todo o Brasil.
Desde janeiro, Sr. Prosidcntc c Srs. Senadores, que os nossos'
m11quinist11s, nilo encontrando preço no merendo interno nem no
externo pelo ulgodiio acumulado desde agosto, busca, junto às uuto·
ridades competentes, uma muneiru de suir d11 posiçi\o delicada cm
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que oru estuo vivendo, Pleitcoram, junto à Comissão de Finon·
ciumento do Produção, a possibilidade de conseguir vantagem nos
seus estoques, pelo menos, de uma porte desses estoques, paru, com
esse dinheiro, pagarem compromissos, utê mesmo aos agricultores,
porque grande purtc dos maquinistas niio teve condições desaldor os
seus compromissos com o ugricultor, Nilo conseguiram u
wurruntugcm desse produto uos preços mlnimos 77/78, e estão, nu
rculidudc, atravcssondo uma fase delicada, hoje, em todu a área do.
Nordeste,
Sr, Presidente, Srs. Senudores, eles não dispõem de 80% do
capital de que necessitam pura aquisição desse produto. Não têm
capital de giro puru comercialização desse produto, c são obrigados u
lev~mt{t~los nos bancos, pugundo juros que não süo baratos c:, muitus
vezes, levantando empréstimo pura pagar atê mesmo o ICM e o
FUNRURAL, o ICM correspondendo a 15% c o FUNRURAL a
'2,5%,
O Governo do Rio Grande do Norte uchou por bem que o
muquinistu pugusse. no alo da compra. 50% do ICM, tendo um
i prazo de cento c vinte dias para pagar o res1onte, O FUNRURAL ê
pago pelo maquinista, na fase da uquisição do produto da milo do
agricultor. Sendo o agricultor que tem de pagar esse alto tributo de
17,5%- 15% correspondendo ao ICM e 2,5% ao FUNRURAL,quem paga ê o maquinista que precisa, nu realidade, levantar dinheiro pura fazer jus ao pagamento desse tributo.
Resultado, Sr. Presidente e Srs. Senodores, com a quedo da
pluma no mercado interno, sem condições de exportar, o nosso
maquinista vem conseguindo vender pequenas porcelos do olgodão
cs(ocudl>, Para admiração minha, o algodão, em maio, estuva u
CrS 360,00 a arroba, saindo o quilo a CrS 24,00,

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Permite V, Ex• um
upurte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB prazer, Senador Dinarte Muriz.

TrliiiXC p~aru

n tribunu do Semtdo

:1

linhu, linha cstcrlimt- 200 ~ramas, toor:;, algodão scridó. Trou~c
200 gramus do nosso algmJàu :o;~:rilh'l .H,j.lH, qu~ ~ nwt~ria-prima lia
quul é munufaturuda cst:t linha. Est(l ;1qui. um, cstú :~qui :wll'll,
(Exibe.) Estns 200 gramas dc al!Hld:'i~J :-.c:ridú JújJH furam ve111lidus
no uno pussudo, Oll mês de: nwin, ü rat.~o de: CrS :!.~o. [111Ís u lplilo
custnvu CrS 24,00, No ent:111lo, sendo cst01 li11ha f:1hril.:atla dc!-!tc
ulgodim t:lmhém 3ój3K, c sc1uln 200 gr:mws. eu me peqwntn: por
que cl:1 cust:l CrS 71 ,IJO'!
Que esrécil,' de comcn.:i:llil:ll.,':in é esta Ljllt: df1 nrortuuid:ule m1
pcmJutnr de vender :1 este pn.:t;tl 200 p.r:un:1s dt: 11111 pnulutu '-JIIC.: é
fcitu CXclUSiVUnlC.:IltC dt:Sit: Otltfll JlflllfUitl'!!
O IIHU[uinbta vendeu;, ra1~u tlc CrS 2,XO cada 21111 )'l'illll:ls, p11is
n quilo t:ra CrS :!-tOll, r.:m 111:lit1 d11 :uw pas..,adll, Esta linha, fahl'i·
c:u.J:i dcstt: mesmo produlu ·-- 'llJUi dit: lOOf';, :llp.tH.l:"itl sel'id(J, ni1o
tem Olll'tl, nf111 tcn1 pr:11:1, rúu1 ll'IIIII:Jd:l ··- cus1:1 Cr$ 7l,tJO, sct~UIHI~l
nula fisL•:d Ut: vcnda ao l'tllhllluitltll' dt: lú-J-77. pui'i t:umprci lwjt:
f1t:hllllilllh:i.
Sr. Prt:sic.h:ntc, Srs. St:u:!dtucs, o LjlH! é dt: estarret:t:r é lJllt: este
nuvl'lo ·de linha de :tlpod:'u1 pag~1 Lllll tributo sup~.:riur nu rrcl.,'l) l1:1
mutéria-rri1nn!
Es!<i:ls duzcnt:ts J!ram:1s l'nrum V!.!ndidus nu buse, repito, de CrS
2,Xll c esta liuiHI a CrS 71, 110, sofrendo um o tributaçuo na ordem de
15•::. de lt'M, paga mais de l'rS 10,00 de imposto uo Governo.
l:ste :tqui plantou. limpou, colheu, pagou juros, trunspurtcs,
rccchc~1 t'rS 2,HO, O G~Jvcrnu emprestou u juros, nilo beneficiuu as
t:strudus vicinnis, nno· Hjudou o rurícola que continuu u st:
prnlt:turizur muis nu ínterim deste Pais.
Não conheço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um produtor de
algoduono Nordeste, pequeno ou médio, que vivendo destu culturu,
ni1u estejn pruletari1.:tdo, Enquanto o produtor destu cotonicultura
se pmlt:turi1.a, o (iuvcrnn, ltti'Uvés da tributuçilo, recebe mais de CrS
10,011 de imposto por 21111 graa111S de olgodiio, manufaturudo,
Estnllil'crençu é que me tr:tl. ti tribuna, puru que possu ruler Ulllll
unillise com profundidade - o que representa esta tributuçuo,
atualmcntc, no Brasil.

RN)- Com o maior

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- O assunto que V, Ex•
estú.trutundo é muis sobre a questão de comcrciulizaçuo, porque nu
realidade, ·ninguém pode hoje no Nordeste, deixar de reconhecer o
interc~<e qué'·o Governo tem tido cm amparar os no~~os produtos,
utruvés do crédito, Pois aindu ugoru, em determinados selares, os
juros suo nu buse de 7% c, no múximo, I5% pura determinados
selares de trabalho. Quando no Sul, sabemos, os juros giram em
redor de 30 c 36%. Então, vemos que o Governo estl1 subsidiando,
realmente, o crédito pura a nossa RegiUo, Ninguém pode negur o
interesse que o Governo tem tido em umpurur- c V, Ex• sabe que
ninguém muis do que cu tem lutado em defesa dos interesses da
Região, Mas seria injusto atribuir ao Governo qualquer culpa pelo
que está ocorrendo. Talvez, pela primeira vez nu história du nossa
Regina, tenhamos tido u sorte do produtor negociar a um preço
compensador. V, Ex• cstil falando sabre o intermediário. Fui
comerciante de algodão durante quusc toda u minha vida, nobre
colega, V, Ex• sabe que quando compramos o algodão do produtor,
temos que negociá-lo com o setor industrial, Aqueles que retêm este
produto, natumlmcntc estão especulando, O Governo não tem a
culpa dessa <'Sp<'Culaçiio, Sei que u situação dos maquinistas não ê
bou, mas o Governo nüo tem nenhumu culpa: mesmo assim tenho
certeza quc ele cstú procurando auxiliar os maquinistas com o crédito nccessí1riu puru reter o produto c procurar um preço mais
compcnsndur. Ni1o vejo como podemos ou devemos criticar o Gover·
nu, sulicitandu medidas pura auxiliar a especulação, Se o produto
estivesse cm mi1os do homem que trabalhou, c não conseguiu merca·
d11, claro lJUC cu estaria jlt nu tribuna mais de umu vez reclamando,
l\"l:1s o< io\'crnu h:vc o cuidado de dar um preço mínimo compensa·
t.h1r, l'lllllt' V. Ex~ mc~mo sabe. O preço mínimo do algodão é
t..'lllllpcn . . ;,~hll', O LJllc.: :tclmtccc nu nossa região é que trabalhamos
1111111:1 tc1T:1 in1!r:1t:1, tmhulluunos numa terra em que o nosso
al~mli111, cm média, nus'"' uma colheita em redor de 300 quilos por
hccturc, cuquunto cm S~n Pnulo, no Paranú, aqui em Goiás, a produ·
ç~n pur ht:ctarc vuriu entre 1.200 u 1.600 quilos e, em muitas oca·
silies, ati· I.XOII quilus, Ai V, Ex• estCi vendo o quanto o nordestino so·
l're em plantar al~ud;io. O hum cm do Sul pode nos perguntar:. por
que n:'Hlllluda, ni1o n:cmrt: noutro sctor de culturu para melhorares·
sa !\itu:~t.;i1o'!, mas V, E:'l. sabe que nossu região só produz mesmo o
al~tltlfio, Ni1tJ ll.:mos tcrm cnpaz dt: produzir milho, fcijiio cm grande
cst:al:~, ~ unm l'nixn muito cstr~.:itu. O mais são os nossos tabuleiros
liiiC S(J rroc.luzt:lll :llgodi1o. Enti1u, ttprovcilo ti oportunidade pura
di:tt:r :1 V, E.x~. com o cnnhc~:imento que tenho c com o apoiotenhu certc~:1- de V, 1'.''· t;unhi:m um velho conhecedor e lidador
lltl assuntu, lJUC o Governo n:l11 tem sido indiferente i1 sorte do produtor: c:-.1:'1 sulhidi:uulo 11 juru, csl:"t dando um pr~:ço mínimo compensa·
dur. Ú11k'a nwncim ~k· ainda pmlcrmos tniZI:r p:mt o Ct:ntro·Sul do
P:1is. p:tra t'tll"lll'l.'cr i1s ntl!\Sils imh'istri:ts, t:ssc produto que é um dos
nu.:llwrcs d11 rnumlo, mas !'c:ito it cus1:1 do suor c do sofrimento do
llUSStl ~cri:IIIC.ju,

Mandei comprar, hoje pda nHinhã, 200 gramus de linha
produzidu com ulgodão seridó,

Março de 1977

11
•

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado,
Inl'nrmn aus nnhrcs Scnmlmc.:s -- meu discursu é um pouco longo e
tcnhu horu rc!!imt:nlul - que :11.:cital'ia com muito rruzer os upurles,
nws LJLit: us dist:ursus p:tralclns ficassem punt umu outru ·oportunidnúe.
O Sr. Leite Chans (MDII- PR)- Scnndor Agcnor Maria,
permite V, Ex•'/

1

O SR. AGENOR MAIUA (M 1>11 ·- RN) - Sr. Presidente,
Srs, Scnodores, o ulgoduu úu Nurdestc é ultumcnte dcficitârlo, E as·
sim, sendo, niio tem por que rcspunder por uma obrigaçno tributârin
que cst(tucimu du rcntHhilidudc lhl noss11 prmJutu.

I)
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O meu pronunciamento se prende a dois aspectos: o aspecto da
tributação, que violenta a cotonicultura do Nordeste, c o aspecto dos
intcrmcdiârios quc.nós, como produtores, precisamos deles, Porque
é picfcr!vcl termos 30 ou 40 maquinistas a quem vender o algodilo,
do que resumirmos esses maquinistas à SANBRA c Andersen Clayton, ou uSANBRA cu Machine Cotton. O que interessa u nós é ter o
maior número de pessoas que compra ulg 0düo no Nordeste.
O Sr. LelteChaYet(MDB- PR)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Um momento, nobre Senador.
O que interessa é que possamos ter opçilo de, se nilo vender a
um, vender a outro. O perigo que estamos correndo hoje é a possibili·
dadc de o maquinista ir à falência; c se assim acontecer, este ano vamos ter menos a quem vender algodilo. Desta maneira serâ mais di fi·
cU encontrar um preço razoâvcl para o nosso produto, porque o preço mlnimo do ano passado foi de CrS 4,75. Por que vendemos algodilo a CrS 11,50? Porque, se nilo houvesse essa competição entre es·
ses maquinistas, não tcr!amos alcançado esses preços, Se o preço mlnimo, no ano passado era de CrS 4,75, sem essa competição o algodilo poderia ter dado CrS 5,00 ou CrS 6,00 no mâximo. E é lógico
que, se houver dois ou três comprando, eles podem combinar o preço
que interessar a eles, pois comprando dentro dos preços mlnimos, o
Governo não tem por que forçar um preço maior. O que temo é esses
maquinistas irem à falência, c, na safra deste ano, ao invés de termos
opção para vendermos a 30 ou 40 compradores, tenhamos só 5 ou 6 a
quem vender algodão.~ lógico, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que
assim ocorrendo é muito mais fâcil eles se combinarem c se concordarem em comprar no tempo próprio. Isso é o que temo. Nilo estou
aqui defendendo o intcrmediârio ou o maquinista, Estou aflorando
um assunto que pode repercutir no futuro, como uma bomba de
retardamento nas próprias mãos do agricultor, do plantador de algo·
dilo.
O Sr. Vlqlllo n.on (ARENA - CE) - Permite V, Ex• um
aparte?
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Mas, este ano o preço
é outro,
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Este uno é outra
coisa, Senador. Este uno estamos aindu pluntando ulgodão. Estou
me, referindo a 1976.
Concedo apurte uo nobre Senador Leite Chaves, com o maior
prazer.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Senudor Agenor Muriu,
parece-me que, em parte, já se acha prejudicudo o meu upurte,
V, Ex• na continuação do seu discurso já respondeu uo que me
propunha mencionar nesse aparte. A questão não é exatumente
produtividade. O Senador Dinarte Mariz disse que u produtividudc do Nordeste é muito pequena e que no Sul é muior, inclusive, no
Paraná, onde os lavradores se reulizam nu cultura do algodão. Pois
respondo que niio, A despeito de, no Purunú, a produtividade, por
área, ser superior, às vezes, cinco ou seis vezes~ do Nordeste, nem
por isso há recompensa no plantio do algodão. Areus como as Assai
e Sertanópolis, onde o algodão é produzido numa margem
incomparável no mundo os lavradores deixaram de plantar por falta
de recompensa, porque nu hora da venda niio bit preço. Entiio, o
problema é da comercialização. O Governo tem que entrar no mercado, através da COBEC e da INTERBRÃS porque se o Governo assim nilo o fizer assegurando preço ruzoltvel, e formando n politica de
estoque, sempre seremos um pais nesta situação de irregularidade no
i comportamento económico. Quando se deixa u compra exclusi·
vamcnlc nos intermedi!arios, eles negociam o sua conveniência c há
um esmagamento num uno pura, no seguinte, haver uma grunde
oferta. O luvrudor planta o algodi\o, ni\o existe preço e ele é
novamente sacrificado. O discurso de V. Ex• é excelente mus deveriu, também, atentar pura esta purtc que é substunciul: u C?mer·
ciulizuçuo, Nilo huvcrá estabilidade no mercado, se o Governo,
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utruvés das tradlng, ou sociedade de ~:conomiu mista niio intervier,
comprando. O próprio Banco do Brasil com o dinheiro que é destinado l1s intcrmcdi;'trius que especulam o produto poderia executar esta
opcrHciio. Muito obrigado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RNl- Muito obrigado
Senador Leite Chaves.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, untes de conceder o aparte ao
nobre Senador Virgílio Távora, quero chamar a atenção da Casa
para o ulgodão-mutu. No ano passado, cm maio, esse algodão era
vendido a trezentos e cinqUenta cruzeiros a arroba, quando o preço
garantido pelo Governo cru trés cruzeiros o quilo. Os maquinistas
competindo entre si elevaram o preço desse algodão pura seiscentos e
cinqUenta cruzeiros. Eu pergunto à Casa: se não tivesse havido da
parte desses muquinistns essa competição elevando o preço desse
ulgodiio de três, que era o preço mínimo, para nove cruzeiros, quem
teria pagado, os empréstimos contraídos ao Bunco do Brasil no Nordeste? O preço mínimo do algodão fibra curta, ulgodão-mutu, era
três cruzeiros, e o maquinista não era obrigado a pagar acima, um
centavo. Quem ofereceu o preço de nove cruzeiros foi a concorrência
do comércio, c ela só foi possível porque tínhamos quarenta ou
cinqUenta maquinistas comprando algodão. Como u procura foi
maior que a oferta, o algodão reagiu, c o agricultor teve condições de
vender o seu algodão a nove cruzeiros o quilo. O Senador Dinarte
Mariz pode querer defender .9. Governo, mas' S. Ex• tem de compreender, como comerciante de algodão, que esta é a grande realidade.
A minha profunda admiração é a oscilação do mercado, pois se
este algodão-mata, em maio, custava CrS 350,00 c esse algodão era
muito pouco, ele alcançou um pique de CrS 650,00 a arroba, ein
setembro, que foi realmente o mês de maior venda. De CrS 650,00
ele caiu. cm fevereiro, para CrS 430,00 a arroba, ocorrendo uma
osciluç1io no merendo de CrS 220,00. Desta maneira não há
maquinista nacional que possa, realmente, ter condições de
continuur, Mas o que me admira, como disse, t: esta oscilação monstruosa. de CrS 650,00 cair pura CrS 430,00. Então, o maquinista nacional, que não tem capital de giro, que tomou dinheiro emprestado
no mós de julho pura comerciulizar essa safra. e comprou o algodão a
um preço elevado, com esta oscilação realmente se encontra numa
situação muito difícil hoje.
O que me faz, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vir à tribuna, repito, não é a defesa do maquinista em si, eu estou defendendo o próprio rurícola, o produtor de algodão porque, se o muquinistu for à
falência, repito, são poucos os maquinistas a comprar o algodão na
próxima sufru, ou seju, na safra deste ano,
É com o maior prazer que ouço o nobre Senador Virg!lio
Távora.

O Sr. VIramo Hvora (ARENA- CE)- Eminente Senador,
pela Liderança, após o pronunciamento de V, Ex•, vamos dar à Casa todas as explicações possíveis c este Plenãrio convencido esperamos que nque, porque, ao contrário do que aqui é irrogado contra o
Governo, ele tomou providências pura sustentar aqueles que, uns
por arrojo, outros por inexperiénciu, levantaram u mais de 30% os
preços internos em rclaçiio u paridade internacional. Mas, o
Governo niio foi atrús de quem era culpado ou de quem não era
culpado. Vui ver V. Ex• com medidas, com fatos e n1io apenas com
ulcgutivus o que foi feito, desde u semana passada, parn evitar o que
V. Ex• consideru uma catástrofe e nós também.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Virgílio
Tíavoru, V. Ex• sabe, como também eu sei dus dificuldades que ora
estú vivendo o maquinista do Nordeste, especialmente do seu Cearâ.
O que me truz à tribuna, na realidade, suo essus dinculdades, para
ucordur o Governo de que precisamos desses intermedi!arios porque
o agricultor nuo est!a preparado pura vender subproduto c derivados. '
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Perfeitamente,
eminente Senador. Queremos mostnar u V, Ex• que o Governo jú
está mais do que acordado e nüo só acordado, como providôncius
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tomou de que, inclusive represcntuntes do Partido de V. Ex• cientes
forum ejil comunicaram a seus Estados.
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O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Os muquinistus
não o foram, aindu.

assuntos do Nordeste. Mas sempre que V, Ex• ocupa esta tribuna,
costumo dizer que V. Ex• representa, cm verdade, a voz dos homens
do Nordeste, pois de modo sistemático defende sempre os interesses
da massa, os interesses do povo, sem a demagogia perigosa c violenta.

O Sr. VlrgRio Tivora (ARENA -CE)- Está V. Ex• com
informuçüo defasudu no tempo.

V. Ex•

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- E V, Ex•, outro dia, alean·
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Os juros da EGF
çou,
neste plenário e neste Pa!s, principalmente na nossa Região,
que eram, no uno passado, de 15% passaram pura 18%. Pergunto,
uma
grande
vitória, quando falava a respeito do.problema .da gaso·
cnt1io: por que os juros da EGF fornm elevados de 15 para 18%?
linu,
do
recolhimento
restituível. Nessu ocasião V. Ex• pronunciou
O Banco do Brusil, segundo estou informado, teve o ano
um
discurso
de
ruru
fclicidude,
abordando o assunto de modo excep·
pussudo o maior lucro já registrudo na sua história. Se o Banco do
cional.
com
a
argúcia
própria
dos
homens du sua acuidade, em ussun·
Brasil ganhou tanto dinheiro no uno passado, por que aumentar o
tos
dessa
nature1.a,
tanto
assim
que
2 dias após o seu pronunciu·
juro du EGF, se estí1 ligado diretamente à comercializaç1io du
menta,
feliz
coincidência
ou
não,
o
Governo
adotavu as providí':ncias
matériu-prima deste Pnís?
que V, Ex• preconizou. Obteve, repercussões extruordinúríus, o ato
Mais uma ve1. quero chamar a atenção da Liderança da Cusu,
do grande Presidente Ernesto Geiscl, pois o considero assim, não só
do Senador Virgílio Túvoru, para apurar se, realmente, essa infor·
como puruibano, que sou, mas como brasileiro e como nordestino.
rnaçào está correta, poiS estou sendo cientificado de que a EGF.
elovou·se de 15 purn 18%, e as Promissórias Rurais de 15% passaram
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Apoiado!
pura 22% havendo a possibilidade de cair pura 18%.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Considero Sua Excelência
Entendo. Sr. Presidente e Srs. Senadores, de que o problema
como um grande Presidente da República porque o conheço pro·
número um, deste País, repousa, no campo, na agricultura, porque
fundamente, sei da sua formação espiritual c democrata de homem
ela. mesmo desprepuradu, responde por 60% da nossa balança comer·
público, pois foi ele, na Paraíba, Secrctãrio das Finanças do probo
cial. Haja vistu o problemu, agoru, do soja, do café c do cacau. O ui·
Governo de Gratuliano de Brito. Mas, continuando, V, Ex• fez
godào, nu realidade, murcha a pussos acelerados para ter valor inter·
cntAo, neste plenário, um grande discurso. Agora, vem V. Ex• à tri·
nucionul, porque os produtos sintéticos não oferecem condições de
huna para discutir o problema do algodão na nossa rcgiilo, que é um
saúde c estão caindo no mercado internacional, para aparecerem us
produto básico não só do Estado de V. Ex• como do meu c do Ceará,
fibras nuturuis que. realmente, oferecem conforto e condições de
Estado do Senador Virgflio Tâvora, que também acaba de apartear
saúde.
V. Ex• Então, tendo em vista a argumentação convincente c muito
Não tenho condições de me calar neste momento. Sr.
humana de V. Ex• para com nossa gente, cu não podia deixar de
Presidente, essu situução, í: um vexame: o valor deste algodão, aqui, i:
trazer aqui, pela nossa bancada, a bancada do nosso Partido, a
inferior ao valor desse tributo cobrado a um produto acabado desse
minha solidariedade. E, mais uma vez, quero dizer que a sua voz tem
mesmo ulgodüo. Isto realmente é de pasmar.
sido, com muito orgulho pura nós nordestinos, a voz poderosa, sin·
Posso ufirmur diante dos fatos- e está provudo- que u nossu
cera e atuante nu defesa de problemas da maior importlinciu para
innuç1io ó políticu. Em Süo Paulo, agora, no mês passado, foi de
nossa regiüo. Dou-lhe meus purabí:ns. E tenho certeza absoluta de
3,9% o aumento do custo de vida, O produto que subiu mais, em São
que o apelo de V, Ex• encontrará eco, em razão das suas brilhantes
Paulo, foi um produto do Governo: a luz, que subiu 25,2%. De quem
explanações, pois suas explicações são as de um h~mem que vive
é u luz? Quem vende luz neste Pais? O Governo! Aumentou a tuxu de
misturado com o povo que trabalha no Estado do Rio Grande do
luz por quê? Por que a ELETROBRÂS teve prejuízo no ano
Norte, com reflexos sobre a Paraíba, Pernambuco c Ceará, assim
passado? Não! A ELETROBRÃS não perdeu dinheiro e o índice
como sobre todo Nordeste pobre c sofredor. Por conseguinte, queira
realmente mais inflacionário no mês passado em São Paulo, foi o da
V, Ex• receber a solidariedade do seu compahciro da Paraíba, do seu
luz.
correligionário, que deseja exaltar sua conduta, sua inteligência
Outro problemu: a prestução do BNH vai subir 36,97%. Por que
sempre a serviço de nossu região. CongratuJo·me com V, Ex•. c acre·
é: que o BNH vai subir as prestações? Será que o BNH está às portus · dito que lograremos êxito através dos seus argumentos tão seguros e
du fuli:nciu? Será que o BNH perdeu dinheiro no ano passado? Não!
tão reais, pois sendo um homem pobre, como salientou V. Ex•, está
O BNH continua registrando lucros satisfatórios. Mas está aqui o sempre a serviço da luta pela gente humilde do seu torrão natal.
anúncio:

"As prestações dos mutuários da casa própria sofrerão
um aumento de 36,97% em conseqUência do reajuste dos indi·
ces de correção monetária efetivado ontem, por decreto, pelo
Minil<lério do Plunejnmento."
Esta inOaçilo cabe também no Governo.
Outro problema: no dia 2 de abril a Rede Ferroviária Federal
reajustará cm 66,6% o preço das passagens dos trens suburbanos do
Grande Rio. Quem estl1 inOacionando? ~o Governo! A Rede Fer·
roviária Federul pertence ao Governo.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- V. Ex• dú licença para um
aparte'/
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com prazer, Sena·
dor Ruy Carneiro.
O SR, RU\' CARNEIRO (MDB- PB)- Sabe V, Ex•, c o Se·
nado também, das razões que determinaram a pouca atuaçilo que
tenho tido ultimamente no plenário desta Casa, Da! por que, cxccp·
clonalmcntc, tenho feito interferências, sobretudo quando se trata de

O Sr. VlrgOio T6Yora (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Ruy
Curncíro, o apurte de V. Ex• muito me honra e comove, Honra-me
porque purte de um parlumentar nordestino, com umu folha de servi·
ços imensa prestuda àquela regiüo, parlamcntur calejado pelo tempo,
honrudo, querido, encurecido nesta Casa. Isto me emociona, e posso
dizer a V, Ex• que o uparte dado neste momento por V, Ex• fa7.
crescer uinda mais a minha responsabilidade nu defesa dos graves
problemas da nossul~reu.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, desde que aqui cheguei nuo tem
sido outra a minha preocupação senuo a de transmitir ao Governo e
à Cusa o anseio da minha gente, o que vai pelo coruçào do nosso
povo, o sucri11cio, u Jutu duquele homem dos rincões muis distuntes
da Pátriu trubalhundo e produ1.indo 11 riqueza do nosso Puís. E posso
uflrmur à Cusa e uo Governo que tenho colaborado com o Governo.
As minhus críticas silo de ordem construtiva, porque realmente
acredito que n Governo quer uccrtur. Sendo assim. tenho u certe7.11
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de que, com este pronunciamento, estarei mais uma vez prestando
serviço no Governo.
O problema enfocado por mim, o do tributo, é meridiano e
claro. O algodão no Nordeste í: gravoso. Com a modilicução da lilosolia tributária, cm 1967, a tributação, que era 5,7%,- conhecida
como Imposto de Vendas c Consignações, atualmente ICM - foi
mujorudu pura mais de 12%, ou quase 12% hoje. O !CM caiu para 15%, mas criou-se o FUNRURAL que está cm 2,5% e, portanto,
a incidi':nciu liscul í: da ordem de 17,5%. Essa majoração, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estrangulou na realidade a economia da
cotonicultura, porque se ela era gravosa àquela época, com essa incidência, ela se transformou, de gravosa, em altamente dclicitária.
Posso ulirmar à Casa que não há um Governador do Nordeste, do
Ceará, do Rio Grande do Norte ou da Paralba, de qualquer desses
três Estados, que não reconheça que a incidência de 17,5% realmente i: dclicitúriu para o nosso rurlcolu. Eles reconhecem que a tributação é excessiva pela baixa produti~idadc da cotonicultura dessa
área do Nordeste, mas nua podem deixar de cobrar o trihuto, pois í:
cnm esse !CM que o Governo paga aos seus funcionários. Estamos
numa situação desigual. O Govern~ cobra o ICM, embora reconhecendo que u cultura í: gravosa, porque niio pode deixar de pagar aos
seus funcionários. O agricultor produz o seu algodiio delicitário porque não tem outru coisa para produzir. Essa, a realidade do Nordeste.
Fico consternado quando me deparo, como na manhã de hoje,
com o problema dessa linha marca esterlina cujo novelo, repito,
contém 200 gramas de linha e está aqui escrito - 100% algodão
seridó. Paguei pelo novelo hoje pela manhã- está aqui a nota liscal
uo consumidor - setenta· e um cruzeiros e noventa centavos. Esse
comcrciuntc vai pugan 15% sobre esse setenta e um, que dá mais de
dez cruzeiros de imposto, de trihuto, por essas 200 gramas de linha,
que é algodão. E essas 200 gramas do produto sem i-acabado foi vendido, cm maio, à razão de oito cruzeiros c oitenta centavos.
Esse é o grande problema, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi
vendido a oito cruzeiros c oitenta centavos essas 200 gramas do produto sem i-acabado. Aqui, o produto acabado custa setenta c um cruzeiros e noventa centavos. Assim, o homem que plantou algodão proletarizou-se. O maquinista que niio comercializou algodão este uno,
cstú pedindo ao Governo, ajoelhado, de miios postas, que não o
deixe ir a fulénciu, pedindo crédito, pedindo tudo porque ele está,
realmente, its portas da fuli':nciu.
Hit muquinista que comprou dez milhões de quilos de algodão e,
se vender o produto hoje, perde, no mlnimo, dois cruzeiros em quilo,
o que dlt vinte milhões. E vinte milhões de cruzeiros, em espécie,
hoje, no Nordeste, poucos comerciantes ti:m.
O Sr. Jessé Freire (ARENA upnrtc?

RN) -

Permite V, Ex• um

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- ~com o muior pruzer que concedo o npttrte uo nobre Senador Jess~ Freire.
O Sr. Jessé Freire (ARENA- RN)- Nobre Senudor Agenor
Ma riu, ouvi com atenção o seu discurso. Concordo em alguns pontos, qunndo V. Ex• fuz a defesu do muquinistu nordestino. Mas discordo cm outros pontos, porque, sem querer ferir u suscetibilidude
de V. Ex•. poderia dizer que, no urroubo orutório, V. Ex• dcscambu
um pouco pura a demagogiu. Porque V, Ex•, Senttdor cttpnz, honrttdo c inteligente,. ..
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Obrigado.
O Sr. Jessé Freire (ARENA- RN)- ... nilo pode confundir
produtividade. produção, preço do algodão interno e preço do
ttlgodiio externo. Snbe V, Ex• que no uno pussudo, em setemhro, o
preço do ult!odiio interno cru mais curo 30% do que o prc~o intcr-

nnciunnl. Snbc V. Ex• que, no ano passado, huvin demanda de
nlgodilu, então, os proços suhirttm. Dtt mesmtt mnneiru que
cstit hnvcndu dcmnndn de cnfé, c os preços estão subindo: c nós cstumns l'clilcs, 1-1:'1 dcmundu du cucau, c cstumos felizes porque o seu
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preço subiu. A mesmn coisa ocorre com n soju c com outros pro-

dutos primltrios brasileiros. Mas estamos um pouco insatisfeitos também, porque o preço do açúcar desceu, pois não hlt dcmundu intcr·
nacionnl. V. Ex• sube que o algodão é um produto primário internacional. O preço~ dado pela Bolsa de Londres, pela Bolsa de Chicugo, pela Bolsa de Nova Iorque. Neste momento em que nua há demanda de algodão, os maquinistas - que entraram nu euforia do
lim do uno passado, com os preços pura o algodão scridó chcgundo a
on1.e cruzeiros e cinqUenta centavos e para outros inferiores a nove

cruzeiros -·evidentemente, estão com estoque ucumuludo e precisam do auxilio do Governo. Estou solidário com V, Ex• nessu
parte do seu discurso, mas tenho certeza de que providi':ncias governamentaisjlt foram tomadas e o assunto talvez já tenha sido decidido
hoje, numa reunião do Conselho Monetário Nacional. O Senador
Virgllio Távoru já alirmou que, dentro de poucos minutos, tu o logo
V, Ex• deixe a tribuna, dará as explicações, por parte do Governo.
Quero somente informar a V. Ex• também que essa dÍvergi':nciu de
preço é de produto sem i-acabado. O algodão já ensacado, já cm
pluma, vai pura os teares, vai para as fábricas, que produzem,
vendem aos atacadistas c estes ao varejista, linal. onde V. Ex•
adquiriu hoje o produto, lamentando esses 15 ou 17% de vendas c
consignações. Mas, pcrg~ntaria a V, Ex• é esse o imposto linal, o
comerciante não está diminuindo daí o que o industrial pugou de
ICM nu origem? Ou é o crédito liscul? Ou V. Ex• defende uinda
aquele pugamento do imposto cm cascutu, que era o !CM anterior?
V. Ex• não defendeu uma taxação menor? Mas vamos deixar que o
ICM continue como uma experi~ncia, pois há divergéncias entre
Estados Nordestinos e Estados do Sul, na sua nplicaçiio. Então, só tenho que divergir de V. Ex• na colocução dos produtos, porque
ulgodão é um produto internacional. O Brasil que deu preços internos acima de 30%, como V. Ex• sabe. O Dr. Benedito Moreira,
numu reunião comigo, com V, Ex• e o nobre Senador Paulo Guerru,
explicou isso, e V. Ex• aceitou todas as ponderações em que ele
provuvu que o algodão, naquele momento, internamente custavu
muis curo 30%. Este uno, o Governo, para atender uma forte
degringolnda no algodão, como está ucontecendo, lixou um preço
mínimo de oito cruzeiros. Acho que o Governo estú atento a esse
tipo de considcruções e V, Ex•, que passou fuzendo uma crítica ao
Governo c recebeu um apurte do nobre Senador Dinurte Mariz, terú
que rever essa posição pura que eu esteja inteiramente de ucordo com
exposição brilhlinte que V. Ex• estit fazendo, neste instante.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senudor Jessé Freire, lico muito gruta peht notícia que V. Ex• dá, de que o Governa· vai
atender uo apelo do maquinista do Nordeste. Isso indica que estava
certo, quando subi a esta Tribuna, para fazer este pronunciumcnto,
unulisnndo, pormenorizadamente, todos os uspcctos da
cotonicultura nordestina, da produção até a comercializaçiio.
Sobre o uspecto do !CM, Senador Jess~ Freire, o que acho grave
ó que o agricultor sofre uma incidi':ncia de 15 por cento, c não tem
crédito. Quem gozu do crédito i: o maquinista, ó o industrial, o ttgricultor não. Quando vui vender um produto, ele paga o tributo e,
quando vai comprur o arame farpado, o implemento ugrícolu e os
insumos, ele pugu pelo comerciante, novumente, o tributo.
O erro que ucho ~este: elevaram a incidi':nciu liscul e não deram
oportunidude ilquele ugricultor produtor, que pugu o tributo, de
gmur do direito do cr~dito do tributo que ele pttgou. Quem goza
desse direito ~ o comerciante e o industrial. O agricultor não: ele
pagu quundo compra e quando vende, ou seja, quando ele está vendendo u suu produçilo, está, também, pugando o tributo e quando ele
cstí1 cumprnndo o urume furpudo, os insumos, os implementas, ele
cst(t pugundo pelo industriul e pelo comerciuntc, novumentc, a

produto.
O Sr. Evel4slo VIeira (MDB-SC)- Permite V. Ex• um
upurte'?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Ele sofre pelos dois
lados, esse é o u~pecto que realmente eu ucho delicado, como acho
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tnmbém delicado o problema dos Estudos mais pobres du
Fcderuçiio, dos Estudos produtores de mutérin-prima. Veja, V, Ex•.
11 algodão: ele saiu do Rio Grande do Norte, o Governo do Estudo
recehcu, cm cada quilo de ulgodiio exportndo I cruzeiro e 20
ccnwvos. A puutu do algodão cm caroço, no uno pussudo, roi de 8
cruzeiros o quilo: R cruzeiros sobre 15% dá I cruzeiro c 20 centavos,
ele recebeu I cruzeiro c 20 centavos.
Quando o Rio Grunde do Norte compra esta linha, veju bem
V. Ex•, ele exportou, recebeu I cruzeiro c 20 centavos, o prod~to
scmi·ucubudo. Ele compru o produto ucubndo e deixa o equivulente
u muis de 9 cruzeiros, do imposto desse produto ucubudo, E o que
ucontece'! Os Estudos produtores de matéria-prima estão u cada dia
que se pussu, mais pobres, e os Estudos, industriulmente fulundo.
fortes. estão u cudu diu muis ricos, ou seja: os Estudos industriais.
com superúvit da receita de ICM, c os Estados produtores de
mutériu-primu com déficit. Nós temos Estudos, nu Federação, como
Sergipe, que cm 1974 importaram mais tributo do que exportaram.
Este é o grande problema do !CM. Nu realidade ele modificou n
sistcmúticu tributúriu do Puís. mus criou uma situação diricil: os Estudos produtores de matéria-prima, cm situação difícil e um Estudo
como S:i11 Paulo com um supcritvit nu receita de !CM superior u 3 mi·
lhõcs. Esse é ll grande paradoxo. ele trouxe, rculmente, umas
modificações cm certos sentidos, até boas. m:.1s sucrificou os Estudos
muis puhrcs dn Fc.:dcraçiin. os Estudos produtores de matérin-prima.
O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB -CE) - Pi:rinite um aparte
nobre Senador Agenor Maria?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Concedo o aparte
uo nobre Senador Mauro Bencvides.
O Sr. Mauro Bene•ldes (M DB- CE)- V. Ex• acentua muito
bem as dificuldades vividas pelos Estudos consumidores, diante da
sistem:'tticu do Imposto de Circulação de Mercadorias, Tive u oportu·
nidadc, ano passado, de fazer um pronunciamento, nu Tribuna do
Senado, deixando putentc aquilo que, em linguagem comum, se po•
dcria chamar de "prejuizo" pura o Estudo do Cearit, em função dos
critérios do Imposto de Circulação de Mercadorias. Estabelecendo·
se um confronto entre u mercadoria entrada e saída, nas fronteiras
do Estudo, constatamos que havia um prcjuizo da ordem de 465
milhões de cruzeiros, o que significava dizer, naquele momento, que
o Estado tivera um prcjuizo equivalente a três vezes o orçamento du
Prefeitura Municipal de Fortaleza, naquele exercício. Desejo, nesta
intcrvcnçfto, congwtu\ar-mc com V. Ex• pelo pronunciamento que
f:tz cm defesa da cotonicultura nordestina. Aliás, V. Ex• - e a
justiça jil lhe foi feita por outros nobres Senadores, especialmente o
nobre Senador Ruy Carneiro- prima, sempre. pela abordagem de
assuntos de indiscutível palpititncia. Na semunu passada, por
exemplo, coube a V. Ex• ocupar a tribuna- precisamente no dia 7
de mnrço - pura - reportando-se uo recolhimento restituível fazer um apelo uo Senhor Presidente da República. no sentido de que
houvesse uma sustw;llo uo início du vigênciu duque\u medida. Por
coincidência ou não, dois dias depois, o Senhor Presidente da Rcpú·
blica mostruvu-sc sensível uo ciumar nucional e se mnnifestuvu publi·
camcntc - utruvés da tclevisrlo - ununciundo o udiumento que:
pun1 muitos, significavu u suslílçÜo definitiva, du cobrança do rc·
colhimento restituível. Queira Deus que ugoru V, Ex• tenha o
mesmo êxito c que os governos do Nordeste recebam do Governo Fe·
dera\ 11quelc tratamento <JUC realmente merecem, pelo contributo
oferecido ao desenvolvimento nacional. Muito obrigado 11 V. Ex•
OSR.AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador M11uro Be·
nevidcs, muito me honru o 11p11rtc de V. Ex•, porque VIl i d11r um colo·
rido mais definido 110 problcm11 da modific11çiio da filosofin tribu·
t(lria do País.
Sr. Pr~.:sidcntc. Srs. Senadores, untes de conceder o upnrte uo
Sen11dnr EvelítSio Vieiw, que hlt tempo o pediu, gostnri11 de dizer t\
Casa, imbuído dos melhores sentimentos~ que ulgumn coisn vem-s~.:
pussundo que cu consídcro bastante grave: us empresas que vendem
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serviços estão com supera•lt cm suus rcceitns - PETROBRÃS,
TELEBRÁS e ELETROBRÃS. As empresas que prestam serviços
estão com deDclt - DNER, u Rede Ferroviúria Federal S/ A. De
formu que hú um contra-senso: us empresas que prcstum serviços
com deficit,· sem condições de fazer o serviço, porque não ti:m di·
nhciro pura fazê-lo. O próprio DNER -confessa o seu Diretornão tem condições nem para pugar os trabalhos já feitos: está lu·
tunda com dinculdlldc paru pagur aos empresltrios os trabalhos já
feitos: Os empresários hú dois dius, se manifestaram, no sentido de já
que cstavãm pagando com utruso, pagassem com correção mo•
netúria. O Ministro Reis Ve\loso lhes deu conhecimento de que niio
vai pngur com corrcçào monetária, mas. se comprometeu u nüo
:ttr:ts:tr o compromisso do pagamento pelas obras concluídas pelas
empresas de serviço, deste País.
O problema do imposto- volto a ele- é um problema muito
sério. O Imposto s.;hre Serviços, aqui em Brasília, cru cobrado pelo
Governo Fedcrul, no :i no passado, 1976, cm duas parcelas de I 00 cru·
zciros c 20 centavos cada umu. O motorista de túxi pagou o uno
passado, ao Governo Federal, pura dirigir o seu túxi, servir à popu•
lação de Brusí\ia, servir à Capital du República, pagou de Imposto
Sobre Serviços, 200 cruzeiros c 40 centavos, em duas parcelas de I00
cruzeiros c 20 centavos. O Governo aumentou, este uno, de 200
cruzeiros c 40 centavos, para 957 cruzeiros.
Pergunto: por que um aumento desses? ~ um aumento escanda·
loso, que não tem sentido. Esse motorista de táxi presta um serviço à
Capital da República: ele i: um homem que trabalha em função da
co\etividadc, prestando serviço. Realmente, deixa-nos transtornados
e preocupados essa ánsiu de dinheiro de alguns órgãos do Governo.
Porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem sentido ser cobrado,
em 1976, de Imposto Sobre Serviço, CrS 200.40 cm duas parcelas de
CrS 100,20 c ser c\cv:tdo pura CrS 957,00, cm quatro parcelas de
CrS 239,25.
Alguns motoristas de táxis não tí:m esse dinheiro, porque u situação deles, com o problema da gasolin:t, ficou m:tis difícil. Ora, ficou
mais difícil u situação do motorista de táxi c o Governo du Capital
da República eleva de CrS 200.40 pura CrS 957,00 o Imposto Sobre
Serviços.
Siio estes problemas que estão prejudicando a imagem do Prcsi·
dente Geise\ e da Revolução. ~a ganância desenfreada de determina·
dos órgãos, que não se cansam de ganhar pouco, que sempre querem
ganhar mais c mais, cm cima de uma população sofrida, porque o
assalariudo não tem poder aquisitivo,
A própria c\usse mí:diu está sacrificada. Os funcionários civis c
militares, com um 11umento de 30%, sofreram uma defasagem, sobre
1976, de 16,3% no seu poder de compra, do ano passado para este
uno.
Est:t é a minha preocupação, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
V. Ex• está me 11visundo pura cu terminar o discurso, com o que
fico muito honrudo c queria pcrguntur u V. Ex• se seri11 possível con·
ceder uindu o upurtc ao Senador Evelltsio Vicir11,
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- Peço a V. Ex• que con·
o upurtc e conclua o discurso, porque seu tempo jí1 estlt esgotado.

ce~a

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Muito obrigado.
Scn11dor Evc\ltSio Viciru. ouço o aparte de V, Ex•
O Sr. E..láslo VIeira (MDB- SC)- Pc\us considcr11çõcs que
V. Ex• cstí1 n fazer c nu manifcst11çiio de surprcsu pela disparid11dc de
preços entre o n\godiio, como mlltériu-primu, c a linha, como produto cluborudo, tenho duns considc:rucões u fazer. Umu puru tcntnr
fazer justiç11 u V, Ex• Em rc\11çiio 110 aumento de preço du matériaprimll parn o produto elaborado, o cmprcsítrio sofre uma alta curgu
dos seus compromissos sociuis ohrigntórios c umu altu curgn trihut(l·
riu - o Brasil é um dos cnmpcõcs mundiuis cm cohrançn de impos.
tos. O emprcsúrio p11ga pelos empréstimos um alto custo: é clcvuda"
purccl11 d11quc\cs que têm uc importur mutérill·primu, múquin11s,
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cquipumcntos e. principnlmcntc peças pura rcposiçüo. O cmprcsítrio
nucionul sempre tem de recorrer aos cstnbclccimcntos de crédito: fuz
o depósito compulsório puru us importações: não tem juros nem
corrccUo monctllriu: sofre a dcsvalorizuçUo de seu depósito, hoje,
numu ordem de quase 50%. l!iso é: obrigutoriumcntc incluído nos
custos c u mutériu-primu, muitus vezes, pusscando pelo Brasil. O
algodão, por e.xemplo, vindo du região de V. Ex• pura o Centro-Sul
de cuminhüo, qucimundo gusolina c óleo. H{t muis: ussim como
existem cmprcsúrios honestos, putriotus, temos tumhém os g~nun
ciosos. Conheço um diretor executivo de uma empresa téxtil de mil
empregudos que, cm 1976, teve umu participação, nos lucros, du
ordem de I bilhão c 800 milhões de crulciros untigos- ulgumus dus
vúrius ruzõcs do alto custo dos bens úteis de que temos necessidade.
A scgundu consideração: o Scnudor Jcssé Freire é um homem de ullu
cducução, de ulta polid'cz, de muitu finesse, no lrlllumcnto com todos
os seus colegas. enfim, com todos os seus scmclhuntcs. Quer-me
parecer que S. Ex• pruticou umu injustiça, no upurte que deu
untcriormcntc, cm rclucUo a V. Ex•. quando diz que V. Ex• estuvu
descamhando pura u demugogiu. Toda u Cusa conhece perfeitamente
V. Ex•. que é um homem honesto, sempre procur:mdo ruzcr justiça c
que, nas manifestações, extravasa, de forma compreensível, uma
ccrtu vccmêncin. nu transmissão das paluvrus, dos próprios gestosmas isso(: característica de V. Ex•: característica do próprio homem
do Nordeste, do homem brasileiro, quando cstú a interpretar os
anseios da sua gente. Eru este o reparo que cu tcntuva fazer, cm
dcresu dajustiçu. Muito obrigudo a V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigudo,
Senador Evelúsio Vieira, pela resposta uo Senador Jessí: Freire, meu
gruta amigo. Eu csperuva que rosse dada pela Casu c, gruças u Deus,
o roi. Fico muito grato u V. Ex•
Sr. Presidente, muito Óbrigudo e aqui deixo, com cstus puluvrus,
li cerlczu de que o que nos trouxe à tribuna roi ddcndcr, muis umu
vez, o meu querido Nordeste.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. VII'JOIO Tbora (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço u
palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo a palavra no
nobre Sr. Senador Virgrlio Távora, na base do art, 66 do Regimento,
como L!dcr.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Como Líder,
pronunciu o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senudores,
rclicilumo-nos pela oportunidude que dâ uo Governo o ilustre
rcprcscntuntc du Oposição, tão vigilante nu dcrcsa dos interesses do
rurículu nordestino.
Talvez não poderíamos ter, hoje, palavras primeiras melhores
do qui: aquelas que sinteticamente reproduzissem, tirando us aprecia·
çõcs pcssouis, o aparte dado por outro eminente Senador potiguur, o
ilustre colega Jcssé Freire.
Assim, Senhores, pediríamos inicialmente à Casa, dentro do
sentimento de justiça que preside todas as ações de seus Membros,
que prestasse atençiio às datns. Hã dois anos atrâs, no socorro não
aos maquinistas, mas às indústrias recém-instaladas, mercê dos
bencNcios do chamado Incentivo 34/18 da SUDENE, o eminente
Senhor Presidente du República estabeleceu o que roi chamado de
"O Hospital" uo purque que estava à beira da ralí:nciu. Dezenas de
milhares de empregados, graças à uçilo do Governo Federal, nilo perderam seus empregos c muito nos honramos, naquele tempo, de
havermos sido o partícipe proeminente da solução udotudu, que aqui é preciso ser enratizudo - roi estendida às principais capitais
nordestinas. E quando ussim afirmamos, é pura mostrar que, com
tllos c não com puluvrus, o Governo Oeisel, utcnto ii problcmdlicu
dirícil de nossa região, cstú sempre disposto u vir cm uuxrlio ern seus
momentos muls graves.
No diu 25 de rcvcreiro deste uno, chegando à Fortaleza, romos
convidudos·puru uma reunião dos representantes de todos os Esta·
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dos do Nordeste que tí:m, nu cotoniculturu, um dos esteios da sua
cconomiu. Rculizou-sc por coincidí:nciu, no Palácio do Governo, no
Pu lúcio da Aboliçiio, c llt presente nos roi, muis uma vez, o drama em
que se debatiam industriuis de óleo e maquinistus, que, por motivos
os muis diversos, desrespeitando sempre aquela regra- agir dentro
de segurança de umu paridade internucional, (nilo ultrupussurem o~
preços internos, du cotuçiio do comí:rcio externo que serilo num
miiXimo de lO u 15%)- huvium udquirido o produto em competição
cuda vez muior entre eles mesmos, uté chegar a 30% deste putamar,
impedindo, dcstu rormu, que tanto pudessem vender sua mercudoria
pura o Sul como tumbém, procederem à sua exportação.
Solicitumos u todos esses representuntcs dos Estudos nordesli·
nos que, por escrito, apresentassem as reivindicações mínimas ao
Governo Federal, utcndendo u que niio devium ser repetidas uquelus
:uinentes uo Governo urcur com o prejuízo de operações comerciais
mui rculiludus. E isso, por qui:? Porque em tentutivu anterior, rcit:
pelos mesmos rcprcscntuntcs e haviam recebido a respostu governa·
mcntul de que não dcixuriu a estrutura de comerciulizuçiío do algo·
dão ser rompidu, mus que tumbém o Governo niio iriu cobrir prcjuí· .
zos de quem porventuru tivesse se lançado a comprus de ulgod1io u · ·
preços muito superiores, como já roi visto, à paridude internacionul.
E diziu. argumentava o Governo que se assim procedesse teria que
proceder cm relação à soja, uo cu ré e uo trigo, quundo situação símile
se apresentasse, c recursos do Tesouro não teria pt~rn tal.
Isso, no diu 25. No diu 28, último diu do mês de revcrciro, esses
reprcscntunles se reunirum no Sindicuto du lndústriudu Extrução de
Fibrus Vcgetuis c do Dcscuroçumento do Algodão no Estado do-Ccurti c sintetizurum, ji1 enviando, no diu 1•, um oricio que nos permitimos ler:
Fortulczu, I• de março de 1977.
Exm• Senhor
Senudor Virgilio Távora
Ncstu
Senhor Se nu dor:
Em várius ocasiões temos comentado e lumentudo
com V. Ex•, como os muquinistus do Nordeste ví:m sendo'
upontudos como responsáveis pelas dificuldades em que se'cncontrum por haverem especulado comprando algodão dos:
produtores rcgionuis u preços demasiadamente elevudoõ.
Tal acusação não tem entretanto o menor rundamento
pois se choca com a realidade do mercado algodoeiro que ofereceu uma surpreendente e vertiginosa reaçilo no perlodo
Julho/Setembro de 1976, período em que coincidentemente
acorreu a maior incidência de fechamentos entre produtores
e maquinistas, u quase totalidade da sarru nordcstiná que
teve o seu início naquele ano antecipado cm cerca de 40 dias,
por condições climáticas.
As surras reduzidas do Sul e Norte/Nordeste provocu-:
runi u purtirdaquele mês de julho uma insistente procura por~;
parte du Indústria Têxtil, com aquisições u preços de"'
CrS 575,00 u Cr$ 670,00 por urrobu, isso se rererc ao:
ulgodilo ceurcnse preços que se tornaram amplamente . ·
conhecidos cm todo o Nordeste e que justificavam o ··'
pagamento uos produtores do preço de CrS 150,00 u CrS ·,
155,00 pelo seu algodão em caroço.
•
Aquele nível de CrS 670,00 chegou u ser supcrudo com .
pequenas operações u Cr$ 680,00, quando u partir de cntüo .'
sobreveio umu completa retruçilo por parle dos compradores
du Indústria Têxtil seguida de violento declínio de preços,
estando o merendo hoje nos níveis.dc Cr$ 450,00.
Como V. Ex•, poderá concluir ppr este pequeno reluto
não houve u propuludu cspeculuçilo por parte dos muquinis·
tus do Nordeste c purn comprovar' esta ufirmutivu anexamos
um quadro demonstrativo du evolução dos preços de algodão
cm plumu, retratado pelas operações de vendas de umu Em·
I'·
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presu desl:l Cupil:ll, ussociada deste Sindicuto, podendo asseguru r 'Juc muitus outms upresentnm idênticu situuciio, no
mesmo período, fulo que poderli ser comprovado por quul·
quer perito designado pelo Governo, se assim o dcsejur.
Pcrmillmo-nos cntrc:gur tumbém u V. Ex'. o resumo dus
reivindicações defendidas pelos muquinistus de·tado o Nordeste pum a soluçi1o do ungustioso problema que ameaçu de
insolvência considerúvel purcelu de nossa utividude algodoeira.
Confiudos nu habituul identificuçào de V. Ex•. nu delesu
dos legítimos interesses de nossu região·. upresentumos os nos·
sos ugrudccimcntos,

Saudações. - Sindicato da Industria da Extraçilo de
Fibras Vegetals e do Desc:aroçamento do Algodão no Estado do
Ceará - Presidente.
Anexas, vieram us reivmdicnções apresentadas na reunião de 28
de fevereiro de 1977, a que aludimos:
"I) Comprovar u existi:ncia de preços de algodão em pluma
que justificavam o pagamento no produtor dos preços elevados que vigoram para a compra de algodão em caroço.

Não houveespeculuçuo.
Obter a concessão de um empréstimo especial - Linha
Especial de Crédito, LEC- pura pagamento em cinco unos,
juros de 15% ao uno, de igual valor aos que foram recebidos
do Banco do Brusil, pelos maquinistas em Contratos de EIC,
para pagamento destes. O total dos empréstimos EIC no
Nordeste foi de cerca de CrS 400.000.000,00.
3) Corrigir os preços dos algodões sob Contratos de EGF,
remanescentes da safra 1976/77. pura a paridade dos novos
preços já fixados pela CFP pura a safra de 1977f 1978.
4) Efetivur as prorrogações dos prazos de contratos de EGF,
já nnunciadns.
5) Isenção de !CM pura exportação de algodão em pluma."
t::stas, repetimos, as reivindicações dos industriais da extrução
de fibra vegetal e descaroçamento do algodão de todo o Nordeste,
reunidos no Sindicato respectivo do Ceará, em 28 de fevereiro de
1977.
No dia 10-3-77, tivemos reunião que se seguiu a outra, do dia 8,
em que, em termos particulares, havíamos exposto, com toda
franqueza c usando as facilidades que o exercido da liderança para
assuntos económicos permite pura acesso às diferentes autoridades
monetárias, o problema na gravidade com que se apresentava. No
dia !O a que nos referimos, justamente com o Governador da terra
do eminente colega Senador Agenor Maria, Tarcísio Maia- porque
questão fazíamos de ter uma testemunha de todas as negociações fomos recebidos por S. Ex• o Ministro du Fazenda, c discutimos
ponto por ponto us rcvindicuçõcs atrás citadas.
De início, a primeira tese era a comprovação de que nilo tinha
havido especulação, e mostramos que o que houve foi mais arrojo,
desrespeito its regras elementares de economia, quando a falta do
produto se verificou no mercado nacional c nunca se levou em conta
u paridade internacional. Estabelecida essa preliminar de que não
tinha havido especulação, passou-se no exume dos cinco itens que,
justamente. eram u essência dus reivindicações nprescntudus.
O Governo, de imediato, atendeu no item IV: "efetivur as
prorroguçõcs dos prazos de contratos de EGF". E podemos dizer
nos Srs .. dados posteriores apresentamos confirmando a assertiva,
inicialmente por 6 meses e se os maquinistas nilo tivessem possibilidn·
de de, neste prazo, suldur os seus compromissos, por mais outros seis
2)

ancscs.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois nilo.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA) - Scnudor Virgílio Tá·
voru, V. Ex• pode riu repetir u dutu que citou?
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O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Essa da tu é
exala mente no dia 10 do corrente, quinta-feira passada.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Quer dizer que o Senador Agenor Muriu falou sobre um assunto já resolvido pelo Ministério da Fazenda.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Este assunto,
verão os Srs., jú estú resolvido c comunicudo uos interessados, Mnis
uindu: ~cxtu-feiru - decorrência dessa reunião, houve outra, a que
nos reporturemos ugoru.

2• Foi também -c isso dentro daquela dirctriz de prioridade
que o Presidente Gcisel imprime ao socorro it região necessitada, que
há pouco nos referimos - estabelecido, como cm 75/76 para as
indústrias, 74, 18 que estavam pura fechar us portas, também uma
Linha Especial de Crédito: três anos de prazo, um uno de carência,
18% de juros. Diremos, ainda, aos Srs., examinando caso por caso,
puru, também, o Governo não aparecer como beneficiado de ma·
quinistas, que não tivessem necessidade.
Então, examinando caso por caso, a exemplo do que foi feito
quando a Linha Especial de Crédito 75 e 76 foi estabelecida pura as
indústrias, o, Governo deu a prova provada - e frisamos: no dia IO
de março de 77. de sua disposição em permitir continuidade de atividadc de toda a estrutura de comercialização daquele pi'Oduto que,
junto com a cana-de-açúcar, constitui a base da economia de nossa
Região.
Mas, vamos adiante: não ficou só na intenção; solicitado foi ao
Sr. Governador Tarcísio Maia que entrasse em entendimentos com
os seus colegas, pura a objetivação do item 5•, que era a isenção do
!CM pura a exportação do algodão em pluma. E por que tinha de cntrur, o Sr. Governador Turcísio Maia, que estava presente à reunião,
cm contuto com os Srs. Governadores da região? Por uma razão
muito simples: pelo convi:nio assinado entre os Secretários da
Fazenda e o Ministi:rio da Fazenda toda isenção de !CM para a
exportação tem de ter, não a aquiescência da maioria, mas da
unanimidade dos governadores incluídos no convênio respectivo.
Podemos afirmar nos Senhores: em conta to pessoal que tivemos
com o eminente Governador de nosso Estado, que sempre, cm tempos passados, se recusava a permitir a exportação do algodão de São
Paulo, com dispensa de ICM, S. Ex• aquiesceu. Mas; essa parte fi.
cou sob a responsabilidade dos governantes dos Estados interessa.
dos Isto é, esses Estados interessados haviam que anuir, pnru
execução do item V. Sexta-feira, pura mostrar nos Senhores,
caracterizado, um dia depois, já comunicada n todos os grandes inte·
ressados e aos Governadores dos Estados n solução governamental,
novo encontro do Sr. Ministro da Fazenda com o Sr. Presidente do
Banco do Brasil, com o Vice-Líder da Maioria que aqui, no
momento, ocupa a tribuna e o Dr. Marcos Amorim, chefe da sua
Assessoria, fo.rum estabelecidas i:ssus condições que nos referimos
quanto à Linha Especial de Cri:dito. ~preciso ver-se que essas condi·
ções representam, no momento utuul, de restrições, a expansão
monetária. Mais umu demonstração do Governo, de querer resolver
o problema.
O Dr. Aristóphunes Pereira, ocupante que i: da Diretoriu no
Nordeste, não podendo estar presente nessa reunião, jú scgundu-fei·
ra, às 9:30 h. cm outro cantata com o Presidente do Banco do Brnsil
c conosco acertou u minuta, nu própria segunda-feira, uprcscntudu
ao Bunco, em suu Diretoriu plena, pura receber o apoio daquele esta·
bclccimento de crédito, pela sua Direçilo maior.
E isso também pega-nos lícita a repetição, foi feito e
comunicado nos interessados. Mais uindu: a rapidez tornuvn-sc
necessária pura hoje, o CMN - porque huviu sido feito tudo ad
referendam desse órgilo- p!ucitur. todas essus decisões tomudas.
E mais ainda, Sr. Presidente - permita-nos alongar, pois em
dois minutos tcrminuremos - mostrando u sensibilidade que u
Administração Gciscl tem pura com o problema: Suu Exceli:nciu,
ontem, em uudii:nciu que nos concedeu, comprometeu-se u exigir de
seus subordinados o pronto cumprimento de todus essas ntedidus, e
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já umunhu, quinta-feira, o Dr. Aristóphunes, estará em Fortaleza,
pura, juntumcnte com os representantes do setor considerado, esta·
bclcccr o modus operandl, pura que o remédio chegue em condições
cxntas.
O Sr. Agenor Maria (MDB upurtc?

RN) -

Permite V. Ex• um

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não.
Ouvimos o aparte de V, Ex•.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN) - Nobre Senador Virgílio
Távoru, fico lisonge~do e, uo mesmo tempo, satisfeito com as provi·
dêncius tomadas pelo Governo, c queria saber, de V. Ex•, se entre essas providências, estavam as do warrantagens, tomando por base os
preços mínimos fixados para a safra de 1977 /78?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Não, negati·
vo. O Governo estuda caso por caso de cada maquinista, dá-lhe o

necessúrio pura a sua sobrevivência. Mns, o Governo não vai. com
toda a sinceridade, amparar quem, nu safra de 1975/76, ganhou
muito dinheiro, por que i: preciso que se diga aqui que houve
maquinista que fez belíssimos negócios nu safra, vendendo na alta.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Na safra de 1975/76.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Na safra de
1975/76. Houve, então, maquinistas que fizeram belíssimos negó·
cios. Então, não era justo amparar quem não necessitava. Mas
V. Ex• terá ocasiüo de ver, na ata do CMN, que não é secreta, mas
pública, onde estabelecidas essas condições, aqui citadas, O Governo
atendeu todas as postulações solicitadas pelo Sindicato de Óleo.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Mas essa solicitação foi
feita por eles, os da warruntagens do algodão, tomando por base os
preços mínimos du safra 75/76.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Mas, justa·
mente já dissemos a V. Ex• que, primeiro, não estava nessas
reivindicações aqui citadas; havia sido anteriormente apresentada
quando solicitado que o Governo adquirisse, em janeiro deste ano,
todo o ulgodiío das mãos dos maquinistas. Isto o Governo não fez c
não funi, por uquclus razões apresentadas. O que se tratava cru de
manter uestruturu da comercialização do algodão no Nordeste. Isto,
graças à ação precisa, pronta e imediata do Governo, talvez uma dus
manifestações maiores de eficiência que jtl veio da máquina gover·
numental: tudo resolvido entre 8 e 14 do corrente. Hoje estamos no
dia 16, logo, em oito dias foi solucionado um problema que era
seriissimo, e que V. Ex•, como nordestino, sabe - tornava difícil
dt: ubordagcm. por umu cumpunha sistem{lticu e injusta rdtu no sul
do País junto às uutoridudes competentes de que tinha havido por
purtc dos Nordestinos upcnus especulação.
O Sr. AgenorMarla (MDB- RN)- Muitoobrigudo u V. Ex•
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sr. Pre·
sidcntc, ussim age o Governo: com utos, nilo com pnluvrus,
Eru o que tinhumos a dizer. (Muito bem! Pnlmas.)
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senudor Leite Chuves por cessão do nobre Senador Benjumim
Fura h.

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SER..f PU·
BUC'ADO POSTERIORMENTE.

.I
'

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo u paluvru
uo nobre Scnudor Dinarte Mariz. (Pausu.)
S. Ex• nilo estd presente.
Concedo u puluvruuo nobre Senador Nelson Cnrneiro.
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O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
O Diário do Congresso Nacional, Seçilo 11, do dia 23 de junho do
uno pussudo, publicou sugestão que fiz, através dessa Presidência, à
Comissão de Minas e Energiú pura que promovosse um amplo de·
bate em torno do grnvíssimo problema da água potúvel.
A sugL'Stiio foi amplamente justificada, inclusive por pe<quisa
feita a meu pedido, abordando os diversos c sérios aspectos de um
problemn crucial com que se defronta, hoje, a humanidnde.
No Diário Oficial do dia dez do corrente mós, está publicado o
Decreto n• 79.367, assinado na véspern pelo Presidente du República
e o Ministro da Saúde, dispondo sobre normas e o padrão de pata·
bilidade de l1gua, determinando, entre outras coisas, a protcção dos
mananciais. Esse decreto veio realçar o que ufirmuru no ano
passado, ao formular minhu sugestão à douta Comissilo de Minas c
Energia que, sem dúvida, há de realizar estudos sobre.ussunto tiio re·
levunte.
Sr. Presidente, cm Mar dei Pinta, com a presença de 1.300
delegados de pulses de todo o mundo, se realizurú a Conferência da
Água, sob o patrocínio das Nações Unidas. Nada demonstra melhor
o significado do acontecimento do que dois fatos: it Conferência
quase todos os países, de todos os conlinentes, enviaram delegações
do mliL<lllto nível, chefiados por Sccretiliios de Estudos: 11pen11s três
p11lses- Swazilândiu. Mrica do Sul e China- dcixllrnm de atender
no apelo das Nações Unidas, pura que p11rticipussem d11 reunião.
Estl1 no Correio Brazlllense de ontem, noticiário sobre a Confe·
rência, onde o repórter nota que "a qualidade das delegações rellete
a inquietude que suscita no mundo o problema crescente do abasteci·
menta de água potável, tanto nus zonas em processo de desenvolvimt:nto como nas industrializadas que vêem seus recursos diminuir.
ao mesmo tempo que cresce u contaminação. Vinte c cinco mil
pessoas morrem anualmente em conseqUi:nciu diretu da falta de úgua
potável, enquanto um quarto da população mundial sofre restrições
-lembrou o Presidente da Delegação Argentina, Luiz Jaureguy".
E. :idiante, diz o noticiário: "No ano 2000 a crise de água será
muito muis grave paru a humanidade que a crise de energia que sofremos atuulmente".
Sr. Presidente, desnecessário me parece alongar-me na demonstração du seriedade de um pi'Oblema com o qual se preocupa, hoje, o·
mundo inteiro pnru ele buscando soluções, inclusive para aspectos
controvertidos de questões jurídicas até de direito internacional.
E esse problem:1 existe, jú grave, em nosso Pais, onde, conforme
disse cm junho do ano passado, vem-se agravando assustadora·
mente. Nllo pode 11ssim ser desconhecido e, parece-me, a Comissão
de Mi nus e Energia poderia- e até deveriu- enviar representanlc
seu para participar, como assistente, du Conferência du Água, em
M11r dei Pinta. Impõe-se que a Casa, atrnvés do seu órgão especifico,
se interesse por tão sério e complexo problema eu participação nesse
encontro, 11 que estariio presentes delegados de todos os pulses do
mundo, exceto 11penus três, me p11rece de fundamental importoinci11,
pois propiciaria àquela Comissuo colher dados que nos seriam pre·
ciosos muito em breve.
Pois o problemu du C1guu é por demais sério c se ugruvu velozmente, de tal form11 que forçoso serl1 estudú-lo e enfrentú-lo, decidi·
dumente, em breve. E ncccssLírio se torna que u Casu se rrcpare purn
esse debate eu buscu dus soluções indispensáveis!
Er11 o que tinh11 a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo a pulavru
110 nobre Senador Milton C11brul.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB. Pronuncia o se·
guintc discurso. Sem rcvisuo do orndor.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Ocupo u tribunu. nesta tarde, aproveitando u oportunidade da
pussugem do sCgundo univcrs(1rio do Governo do meu Esludo, n
Purníha, c nno qucrin deixar de snudur o nosso eminente Govcrnudor
Ivan Bichuru Sobreira.
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Evidentemente, nilo vou detalhar o que se vem fazendo nu
Puruíha, mus, upcmts, rcssultur certos aspectos que delineam a açüo
pluncjudu c objctivu que murcu o empenho do ilustre, sereno c honra·
do Govcrnudor lvun Bichuru Sobreira.
A Política de Desenvolvimento no quadriênio 1976/79, que
fundumcntu u uçào de governo, u despeito da fragilidàde da econo·
mia cstuduul, agruvudu pelos imensos obstáculos criados por condi·
çõcs udvcrsus do meio umbientc nordestino, estú consubstanciada
nos seguintes objctivos búsicos:
I - promover muior integruçilo do Estado no process~ de
desenvolvimento rcgionul c nacionul:
·
2 - usscgurur crescente melhoria nu qualidade de vida du
flOpuluçUo pnruibunu:

3-

recuperar u posiçiio relativa do Estudo no contexto da

economiu nordestina:

4- intcriorizuçiio do desenvolvimento,
Pura atingir os objetivos gerais preconizados, foram selccionu·
das ulgumus ultcrnutivns e montada uma estratégia, com base no
apoio do Governo Federal, tendo em vistá u quase total dcpendên·
ciu do Estudo du Paraíba do poder central, notadamente no que tan·
gc à soluçito dos problemas de infra-estrutura.
O nosso Estudo tem sido feliz com os governos ali instalados, e
permito-me dcstucur os dois últimos anteriores, exercidos por Joilo
Agripino Filho e Ernanny Sútiro. Assim, todas as sedes municipais
puderam ser clctrincadas, e atendidas as necessidades básicas de
úguu potúvcl nos principais centros urbanos. Nos perlodos acima
referidos, intcnsincou-sc u instalação de rede de esgotos c de estações
de tratumcnto c, pclu continuidade administrativa assegurada no
utuul governo de lvun Bichuru. importantes obras foram c estiio
sendo rcalizudus, de modo que a Paraíba atingirá, neste ano, o
progresso cm suncamcnto básico, que o Brasil espera alcançar em
1980.
lguul desenvolvimento aconteceu no setor rodoviário, diante da
continuidudc udministrativa, untes rcfcridu, que permitiu à Paraíba
contur com u puvimentaçiio de grande parte do seu sistema de estru·
dus incluídus no Pluno Rodoviúrio Nacional, bem como as de
responsabilidade d<> Estado, Só no governo atual forum concluídos
120 km de pavimcntncfio c iniciados novos empreendimentos que
f:trilo colocur o nosso Estudo entre os melhores d:t Regiiio, servidos
por cstn1das de primeira c\ussc.
Quunto uos sctorcs produtivos, o Governo estuduul procum
ulcançur mctns 1.\liC podcrfio trunsformur consideravelmente o quadro económico, bastando-se destacar:
I - a modcrniz<~Cr1o du ugriculturu com base nus culturas
tr:tdicion:~is, :tqucl:ts de maior oportunid:tde de mercado c com
tecnologia disponível, :t exemplo do algodiio, ugoru com u prcscnç:t,
crn Carnpin:t Gr:tnde, d<> Centro N:tcionul de Pcsquis:t do Algodüo:
not:'lvcl nmlit.w;ihl do Ministério du Agriculturu, utravés du
EMHRAI'A.
Dn decidido apoio t1 comcrciulizucUo, do estimulo uo
cntlpcr:nivisnhl c. neste pmticulm. cabe registrur o êxito que vêm
tendo :ts npcrusas conpcr:1tivas de produtores de ulgodüo, que jú
exercem J!randc inl1uêtH:ia, apesar do pouco tempo de criudus. com
su:1s usinas de hcn~.:lidmm:ntn, vem u dcmonstrur como o Governo
pndc contribuir pmicros:uncntc nu orgunizuçüo c:conômicu, quundo
se instrumcnt:llit.a clicicntcmcntc c age indutivamc:nte junto U
inici:1tiYa privuda.
Esse csl''"'" vem sendo complcmentudo pclu construci\o de
armatén~. c de tal modn, llliC u cupucidude de cstocugem de produtos
ap.rkol:1!'1 fni :unpli:ula cm rnuis de 25% nos úllimos 2 unos c,
cort:nncntc, até o 11m do :ttual Governo. u Parnlbn nssumirít posicito
privilc!!iadu1u.:~tc camptl,
() l\1mcntt1 de nov:~s tlportunidudes ngropccu{lrius, puru nbrir o
l~o:liUC de :dtcrnutivas um rmdutorcs c ussim melhor explorur us pos·
!t!Íhilidad~:s do mcn:m\o, é. no momento, objcto do proBrumu de uçUo
J:!nvcrmnncnta\ no sctor húsico du cconomiu puruibunu, que é n
ap.ricultura.

Março de 1977

No sctor industrial, o Govcrnudor vem mantendo amplo diltlo·
go com ns clusscs empresariais do que tem rcsultudo benefícios
crescentes. Tri:s fatos, dentre muitos, podem cxcmplincur a excelente
atuuçi\o do Governo do Estado. A reabertura du Fltbrica Tibiri, no
Município de Santa Rit:t, importante indústria têxtil que, hít alguns
unos, huvia pnralisudo suas utividadcs o que signilicou, na ocusião, u
pcrdu de 1400 empregos dirctos. Agora, com os trubalhudorcs
reempregados, tornou-se uma próspera cmprcsu, gr:tç:ts 11 uçuo pcs·
soai do Sr. Governador lv:m Bichura. que soube ufustur os óbices c
unir :1s 'Jiurtcs intcrcssad:1s no objetivo comum: 2) u ulruçào de novos
c signilicativos investimentos industriais: 3) ampliação dos Distritos
Industriais de Joüo Pessoa c Cumpin:t Grunde.
É tumhém importante assin:tlur o esforço do Estado d:t Parnlbn
cm melhorar u qualidade do ensino c aumentar o número de: escolas.
Nesse sentido, para ganhar tempo c atender 11 populaçi\o escolar, o
Governo contratou, com os colégios purtic.ulures, o necessário número de vugas pum distribuí-las gratuitamente entre os carentes de rc·
cursos. Desse modo original, foi superado inteiramente o problema
das matrículas nus escolus públicas.
Seria ocioso enumerar us realizações no campo social, na c:dificuçüo de conjuntos hubitucionuis, no aparelhamento dos hospitais, nu
políticn de contcncüo de dcspcstts cm face das recomendações do Go·
vcrno l'cdcrul de reduçito dos gustos de custeio,
Srs. Senudores, nu Puruíba, truhulha-se incunsuvdmente sob u
firme direçilo de um Governo eficiente, com metas econômicm; bem
definid:1s. que objetivum supcrur dcficiênci:ts que estuvum utrasundo
o desenvolvimento. e, por isso mesmo. reduzindo u purticipuçtío do
povo cm hcncfícios que somente sr1o ucessívt:is, quando hú produçfio
e lucratividade.
A cxccuçüo de uma política de Governo rculista, consciente da
impotência de tudo fazor diunte das limitações de recursos do todu
ordem. conduziu o Govcrnudor n orientnr seus auxiliares para obter
o mCtximo de rendimento nu uçfio administrutiv:l, voltando-se: exclusi·
vumentc pum aluas prioritúrius. nos sc:torcs muis essenciais da cstrutum económico-sociul.
Congr:ttulo-mc com o Governador Ivan Bichara Sobreira pela
11 :mo do seu profícuo Governo c estou certo de que o povo da
Pamihu me ucompunhu nestas ft:licituções, pois, c:mboru constituin·
do-se, uindn. muioriu carcntt: de meios e conhecimentos, sabe
compreender us diliculdudcs: Faz justiç:< no seu julgamento. confor·
me demonstram os recentes pleitos eleitorais.
O 'Governador do Estudo du Pnruíbu conquistou o respeito, o
uprcco cu connunçu do povo. R~ccba, pois. o Sr. Ivan Bichuru So·
hrcira os meus ptmahéns pt:lo desempenho dt: sua difícil missüo.
Era o que tinha u di1.cr, Sr. Presidente, (Muito bem! Pulmus,)
O SR. PRESIDENTE (Am:mtl Peixoto)- Concedo u pu lavra
uo nnhrc Senudor Lourival Buntistn. ·

O SR. LOURIYAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronunciu o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fulcccu, no diu 27 de dezembro do uno passado, cm Sergipe, nos
7S anos de idade <l Sr. Venâncio Fernandes da Fonseca. de tradicio·
nul famíli:t do Municlpio de Boquim, onde viveu, morreu c foi supu lIndo. Em sou longu vidu, tmbulhou, arduamente, sempre servindo à
comunidade boquincnsc e uo Estudo,
Hornem de bem, conceituado agricultor e pccunristu, grnnjcou
lurgo círcuh1 de umizadcs c udmirudorcs, tanto cm Boquim como cm
todo o Estado de Sergipe. De longu dnt<1 o conheciu. aramos amigos
constantes, o que mais me fez lamentar seu fulecimento.
Pni de numcmsn prole, foi chefe de fnmílin exemplar, que soube
hcm cducur seus filhos. dentre os qunis o Deputado José Clconüncio
du Fonseca, que representa o povo de Boquim, nn Assembléia Legislutivn, hít muitos unos, c da qual é seu ntunl Yicc-Prcsidcntc, que,
murcudo por uutênticu vocaçilo pollticu, prcstu relevantes serviços ii
terru scrgipunu. como também suo seus nlhos o atuul Prefeito
Djulmu Fonseca c o emprcsilrio Edmilson Fonsccu.
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V.n1incio Fernandes du Fonsecu cru estimado na suu cidade de
Boquim c cm todo o Estudo, constituindo a suu morte em um duro
golpe puru u sun famfli11 e pura os inúmeros umigos que soube fuzer,
duruntc n vidú proficuu e dinümicu que sem pro levou.
Com cstus breves palavrus, presto homenagem à. memória desse
ilustre scrgipuno que soube dignincur us amizades, ao mesmo tempo
cm que muni resto a seus rumiliures os meus sentidos pêsames, solidilrio que sou à dor que a todos envolve e enluta, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Concedo a paluvru
no nobre Senador ltumur Frunco,

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o scguin·
te discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs:
Trngo hoje a esta Cusa assunto de graves implicações socinis, em
que ccrcn de 40 fnmílins de parcos recursos nnanceiros, moradorus
de um dos buirros muis pobre de Juiz de Fora, estão na iminência de
serem dcspcjudus de suus residências,
Os fatos são os seguintes: o BNH nnunciou, por intermédio do
agente nnunceiro "INCA S/A·Cri:dito Imobiliário", com sede em
Goiás e nliul cm Belo Horizonte, a construção de 150 cusas populares no bairro de São Judas Tadeu, naquela cidude,
, Ati: 1973, as prestações forum pugus regularmente pelos
mutuilríos, conforme suas afirmações, que foram também veiculudas
por órgãos de comunicaçuo juiz foranos, Entretanto, a partir daquele ano, segundos os adquirentes, "u imobiliadoru triplicou o pre·
ço das prestuções mensais", o que impediu, dado o buixo poder
uquisitivo dos proprietários, de continuarem pagando us mesmas,
A nrmu exige agora que ns dívidus sejum pagas de uma só vez e
não atrnví:s de um parcelamento, como propuseram os mutuârios, o
que serin condizente com suus posses,
Em setembro do ano passado, a empresa "Cordial Empreendimentos Ltdu.", procuradoru da "INCA-S/A- Crédito Imobiliário" cm Juiz de Fora, deu início u várias execuções judiciais contra O>
compradores, que sc.. vê~m ·assim nu anitivu situação de serem despej:tdos a qualquer horn.
Vilrios apelos, solicitando u suspensão dos despejos, com ordem
judici:tl ji1 decretnd:t, foram feitos pelos moradores no Presidente do
Banco Nacional d:t Habitação, Ministro do Planejamcnto, Ministro
do Interior c ao Presidente da República, sem que tenha havido, ató
agoru, qualquer providência,
Diante deste fato de tumunha gravidade, venho solicitar desta
tribuna ao Exm• Sr. Presidente do Banco Nadonal da Habitação
urgentes e imediatas providências no sentido de designar um seu re·
presentante pura verificar ln loco a real sitúaçilo' daquelas fam!lias,
evitando assim os efeitos sociais negativos que por certo virao para·
us mesmu.s,
Anexo cópia do telex enviado por um dos proprietârios, Sr.
.Wester Josó Weitzel, uo Excelentlssimo Senhor Presidente da Repú·
blica, (Muito bem!)·

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR
FRANCO EM SEU DISCURSO:
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liA QUALJD/.tli DE f'UHCJOIIA~IO PUDLICO PCIIIRAL, 'l'ELI:ORArUTA 1 lt%VCL
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,I:Uii 11 f'ILIIOII COH A H!-.:St!A CDUCACAO E 011 HEIIHD4. PRINC1PIOS DI
•:fl'l'Ai

~

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Vasconcelos Torres,
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronun·
cin o seguinte discurso,)..,. Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Por motivo independente dn minha vontade, embora presente.
no plenârio do S~nudo Federnl no último diu 11, não pude ocupar ti
tribuna, pnru enultecer u figura de um grande homem público, que
vem de deixar u ultu Administração numinense, regre.ssnndo a
penntes,
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Recentemente, cm uma reuniilo, dirigi-me ao Gcnerul Osvuido
gnilcio Domingues, entuo Sccretúrio de Segurançu Públicu do meu
Estudo, formulando-lhe apelo sincero, pura que continuasse iltcstu
do importante órguo que dirigiu - importunte e isso deve ser dito
alto c bom som - penoso e repleto de sucriflcios. Meu pedido foru
cm vüo, porque j!t o eminente homem público havia dctcrminudo u

Março de 1977

O General afirmou que u entrega do policiamento ostensivo li
Polícia Militar melhorou o esquema policial e que us modincuçõcs
introduzidusjá começam u mostrar resultados nu Baixada Flumincn·
se, "onde o índice criminal baixou acentuadamente", Disse também
que os livros de registro - "antiquados e obsoletos" - das dele·
gacius serão substituídos por boletins de ocorrências.

suo.t voltu i1 cuscrnu.

Creio, pelo que sei, que terá sido, se não o único, um dos poucos
em ocupando ii relevante Secretaria de Segurança, retornou ao
qumtcl, que é o seu segundo Jur, tunto que lhe moldou u pcrsonuli·

<JUC,

dndc c lhe ensejou galgar, mcrecidumente, altos postos nu carreira
cnstrcnsc.

Quis falur no dia da suu despedida. Mas, a inOaçüo oratória do
dia I I me deu a posição de serra-fila e a hora esvaiu-se sem que eu
Jogrussc ser anunciado da curul presidencial.
Mas, hoje, Senhor Presidente - e talvez tenha sido melhor,
porque depois desses dius da ausência do General Osvaldo Jgnácio,
Domingues, it frente da Secretaria de Segurança, já se pode dimensio·
nu r ndcquadamcntc o que foi a sua brilhante, eficiente e corajosa gcs·
tão- deve ser dito- e registro aqui nos Anuis o que, pessoalmente,
disse a Sua Excelência - que o processo da fusão, nu área de
seguruncn. tinha sido feito conio deveria ter sido nos outros setores.
O Gencrul Osvaldo Jgnácio Domingues, ao contrário de muitos de
seus colegas de Secretariado - e faço questão de mencionar a excc·
çtto honrosa do digno Secretário limar Pcnna Marinho, que, apesar
de jovem, tem sabedoria política c invejável bom senso - não fez a
mudaoça brusca das unidades da Policia Militar ou das delegacias
loculizadas no antigo Estado do Rio. Foi um ht\bil estrategista do
graduulismo: não mandou colocar os fuzis, sabres e fardamentos nas
viaturas o transferi-las abruptamente para n nova capital, hã dois
unos instuludu.
Estudioso, ele subia que o tratamento de choque, empregado
por muitos de seus colegas, ou por quase todos, ressalvada a cxceção
referida. iria provocar desajustamento, infelizmente, já constatados
nos renexos políticos negativos para a Aliança Renovadora Nacio·
na I.
Nilo conheço um só politico nas áreas Federal, Estadual e
Municipal que tenha queixa do Secrctârio Osvaldo lgnácio Domin·
gucs. Todavia, não posso dizer o mesmo dos demais membros que
constituem o staff do atual Governador numincnse. Em todos os SC•
tores n marca de sua presença útil,' às vezes enérgica quando neccs·
súria, c conselheira nito raro, fez com que tudo andasse bem no setor
policial. civil e militar.
O Exi:rcito brusileiro tem de se orgulhar cm possuir um oficial
dessa csfirpc nos seus quudros, c note-se que sem embargo das exi·
gi:ncius de o cidadão ser forte no comando da defesa da sociedade, O
que se constatou foi, cm muitos instantes, a bondade servindo como
urmu, cupuz de corrigir os gruves problemas sociais, existentes no
Rio de Janeiro c, em particular, na área metropolitana do Grande
Rio. ussim como cm todos os pontos do Estado.
Sr .. Presidente, Srs. Senadores, em homenagem a esse ilustre
homem público, que ora deixa a Administração estadual, transcrevo
nos Anuis do Senudo du República o balanço du utunção do ilustre
Gcncrul Osvuldo lgnítcio Domingues.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VASCON·
CEI.OS TORRES EM SEU DISCURSO:

"SECRETÁRIO DE SEGURANÇA FAZ BALANÇO DE SUA
GESTÃO
O Secrctârio de Segurança, General Osvaldo Inácio Domingues,
que dcixurlt o cargo sexta-feira, fez ontem um balanço de sua gestão,
quando disse que hlt 131 policiais presos porque "toda acusação con·
tru um ugentc dulci é upuruda", apesar de "lls vezes acontecerem de·
n i'mcius k

::j! 11:1 ·.' '.

•'

O que fez
Segundo o General Osvaldo Inácio Domingues, quando
ussumiu a Secretaria de Segurança havia precariedade de viaturas e
algumus delegacias policiais funcionavam cm verdadeiros purdiciros.
Aos poucos, foram sendo adquiridos carros novos e, hoje, toda a
frota du Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Policia Militar e Corpo
Marltimo de Salvamento é praticamente nova. São 1.500 carros,
entre viaturas policiais, nmbuláncius para o Salvamar e carros de
transportes de tropas pnra a PM e especiais para o Corpo de
Bombeiros.
"Os carros que existiam jú c'Stavam praticamente inscrvíveis,
pois o desgaste í: enorme c os carros policiais rodam uma média de
600 quilómetros por dia, por ruas e avenidas cheias de buracos",
disse o General. Entre os carros comprados estilo camburões, Opala,
Volkswugen, caminhões, rnbccões (foram comprados 20) e 10
Brasília para o serviço de perfcia. Além disso, foram adquiridos
tralllers (para o Snlvamur), seis carros-reboque, um caminhão de
manutenção e carros para investigações sigilosas.
Somente a frota da Policia Civil, hoje, é de 1.200 vefculos. Toda
essa frota operacional será mudada de quatro em quatro anos, devi·
do ao desgaste de material. Além dos veículos comprados, o Ministé·
rio do Exército doou à Policia Militar carros para patrulhamento
extensivo c caminhões pura \ransportc de tropas.
Deleaaclu
Sobre as delegacias policiais, disse o Secretário de Segurança
que em sua gestão foi criada a 40• Delegacia Policial, em Rocha
Miranda, que funciona cm um prédio novo. Nestes dois anos, seis
delegacias que funcionavam "cm verdadeiros pardieiros foram
transferidas pura prédios novos e modernos", Fora·m as DPs da
Puvuna (39•), de Campo Grande (35•), Vila Isabel (26•), e das cidades
de Rczende, Duas Barras e Trujnno de Morais.
Em fase de construção, estão as Delegacias de Cabo Frio c
Maca&. Serão construfdas as novas Delegacias de Mungaraliba,
ltuguaí (esta serú ampliada, disse o General Domingues, porque
juntamente com as Delegacias de Santa Cruz c Campo Grande cstú
'dentro da úreo onde, futuramente, serâ instalado um dos maiores
parques industriais do Brasil), Belford Roxo, Morro Agudo, Neves,
Marechal Hermes e u 6• DP (atendendo lls exigências da Cidade
Nova).
Vilo ser criadas as I I• DP (na Lagoa) e 28• (cm Cnscndura)
ulí:m de ser construído o heliporto da policia, nu Ilha do Fundão,
que ubrigurú a frota de helicópteros da Secretaria de Segurança, n ser
uumcntudu, Atunlmente, n políciu.tcm dois helicópteros e v11i receber
mais três du Marinha. No interior do Estado vão ser instaladas (jâ fo·
rum criadas) as Coordenudori11s de Segurança, que funcionarão
como minissecretnrins. A primeira Coordcnudoriu 11 ser inaugurada
será a de Campos, que abrangerá 13 municfpios, já tendo as obras do
prédio sido iniciadas.
Com rclnçilo aos quartéis da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros, disse o Secretltrio de Segurança que, uo assumir,
encontrou um quartel du PM sendo construído cm Caxias, com
ajuda do Municlpio, musa obra estava purad11, Além deste quartel,
começou u construção dos qu11rtéis de um11 Companhia de Políci11
Militar, em Queimados; uma Compnnhi11 de Políci11 Militar em
Mugi: (scr!t inuugur11dtt nos próximos dias) eu Comp11nhiu de Polícia
Miii ta r cm Teresópolis, Jâ cstlt previsto, disse o Gencrnl Domingues,
com recursos de CrS 2.500.000,00 11 eonstruçilo de um quurtel pura
ulojar uma Companhi11 du PM em Pctrópolis.

Março de 1977
Proteçilo ao menor

A Divisão de Scgurunçu c Protcçüo uo Menor, unidade com que
a policia pretende, segundo o Gcncra( Domingues, dar um trata·
menta udcquudo ao menor quando for o caso de a policio intervir, é
um órgão muito importuntc dentro da atuul estrutura da Secretaria
de Scgurunça, O pcssoul que vui servir nu Divisüo estl1 sendo total·
mente trcinudo nu Fundução Nucional do Bcm-Estar do Menor,
juntamente com ulgumus assistentes sociuis. No orçamento deste ano
c com a ujudn do Governo Federul, estú previsto um gasto du ordem
de CrS 9,500,000,00 nu construção do prédio que vai ubrignr o
órgão.
Sobre o prédio du Secretaria de Segurança, que cstú sendo
construído desde u gestão passadu, revelou o General Domingues
que estão sendo gastos no término dus obrus, CrS 30.000.000,00 c
que existe mais uma vorbu de CrS 3.900.000,00 para o acabamento.
O pr:tzo pura entrega do prédio seria 13 de fevereiro, mas houve
necessidade de uma correçiio nu estrutura, o que retardou o término
da construção.
Armas
Com relação uo urmumcnto policiul, revelou o General que
forum comprudo.< I mil riOes Winch~<ter, coletes ~ prova de .bala
9 mm. c 250 submctr:tlhudoras, alóm de 700 revólveres calibre"38,
estes udquiridos nu indústria nacional. Com esta compra, foi· uni fi.
cudo o armamento em toda a área metropolitana. As antigas armus
fornm entregues üs dc:lcgucius do interior ••que eram pobres em arma·
menta'',

Tmnbém o urmumcnto du Policia Militar c do Corpo de
Bombeiros foi substituído, tendo as duns corporações "recebido do
Exército fuzis novos cm troca de seus obsoletos mosquetões",
"No campo das comunicações", revelou o Secretário, "tivemos
a oportunidade de comprar 600 estações _rádio transmisso·
rasfrcccptorasfmóveis c mais 100 estações portúveis, que llindu
serão entregues pela fúbrica. Estas estações com as Links que estão
sendo compradas, vão possibilitar maior flexibilidade nas comunica·
çõcs. Fnntm comprudn!'i aindu. 12 me!tm telefõnicus de pequeno
porte para serem instaladas nus deleguclus, uma centraltelefõnicu de
porte médio. que scril insl:llada no edifício central novo, que se
comunica com todos os órgãos do Estudo e se constitui no próprio
sistema de comunicação do Estudo, e uma centrul eletrõnica de telex,
d<lhrando a capacidade de funcionamento du antiga, com 50 novas
máquinas".
f'oi comprado um equipamento especial pura o Instituto Félix
Pacheco, capaz de triplicar u confecção de carteiras, especiulmente
pttru ntcndcr i1 di:mundu que uumentou muito nos últimos dOis unos,
Foi montudu umu ccntrnl de computuçUo, que durCt muior rt~pidez up
utcndimento. Durante a sua gestão, o General' Domingues instulou,
na Burra da Tijuca, o centro de microlilmugem, que possibiJilll a
munipuluçilo 'de arquivos e fornece maior espaço fisico ~s
dependências policiuis.
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Funcionalismo
A "pcrfcitu fusiio" nos quadros du Policia Militur, "onde ji1
niio .<c distingue um PM do untigo Rio de Janeiro de outro du ex·
Guunuhur:t ou de um policial ciVil i: uma realidade. O Grupo Pol
(Polida Civil) teve seus vencimentos nivelados. A única diferença í:
que existem ainda dois quadros, o 11 c o III, mas us vantagens silo
regidas pelos estatutos untcriores dos dois Estudos.
O Gcncrul Domingues revelou que existe umu pcrfcitu nomcn·
cluturu dclinindo u unif'ormidudc de nomenclatura dns elusscs e jl1
estiin s~:ndu realizados cursns nu Acud~:miu de PoHcin puru os comis..
si1rios de polídu dn untign Estudo do Rio. que nüo fornm .elcvt~dos U
cutcgmiu d~: d~:legudo "A" como uconteccu com os comtss(trws du
antigu Ciuamthuru.

Com rcluçiio uo Departamento de Defesa Civil. declarou que o
Departamento Comunitllrio, órgão n9rmativo e de coordenação, vai
mostrando sua cficiénciu, como recentemente quando agiu no Norte
numincnse e em Teresópolis. O departamento possui barracas e
geradores e, 'cm caso de calamidades, pode abrigar até I mil e 200
pessoas. Dentro da Defesa Civil estú o Sulvumar, "que se expande se
uperfci~<"'"·

Preparaçio têcnlca
O General Domingues disse que "é: evidente que todo esse
equipamento, sozinho, não redunda em coisa alguma. (; preciso que
seja compreendido que o que estú sendo realizado é o fortalecimento
de uma instituição, pura melhor servir. Além de preparação material,
tem de ter preparação técnica e moral. Muitas modificações foram
introduzidas no sentido de melhorar a polfciu.
Ele voltou u afirmar que o policiamento ostensivo, fardado,
cuhc cxclusivumcntc à polfciu militar" mus isto niio quer dizer que :t
polícia civil deixe de sair i1 rua, para missões de vigilância". A PM é
capuz, tecnicamente de cumprir a tarefa designada em lei c cada vez
mais ela se aperfeiçoa neste setor. disse. A retirada do policiamento
civil das ruas resultou cm um melhor esquema policial, forum criadas
a Divisão de Roubos e Furtos e a Divisão de Capturas. com número
de homens capuz de preencher o vazio deixado pelos setores de
vigili10cia, que foram extintos.
Revelou o Secretário de Segurança que já se sente u melhoria
das modificações introduzidas, especialmente nu Baixada f'!umincn·
se. onde o índice criminul cuiu ~tccntuadnmcnte. Sobre os policiui~
tJUC respondem n inqúcritos administrativos. 'disse que eles silo cm
nlm1cru clcvudtl (I J I) porque "toda u ucusuçào contru um agente du
Lei{: upuradu", Às vezes existem leviundudc, mas us vezes as dcnúncius sàn conlirmudus ... Depois dc dizer que. em suu gcstUo. dentro do
plano de desarmamento da população. 9 mil e 167 armas de fogo c
96J mmus hntncus foram uprecndidas. o St:crct{lrio de Scguntncu
cnntouumu novidudc:
"Os livros de registres das delegacias policiais vão desaparecer
nindu esta semunu c cm seu lugar, viio surgir os Boletins de Ocorrência. pois os livros são antiquados e obsoletos", O Sccrctúrio de
Segurança disse uindu que "ó preciso pedir a Deus pura que n:1o oco r·
ru no Brusil. o que acontece nu França, onde us estutísticil!'i upontam
muis registras de novos crimes por ano do que de nmicimcntos".
Estes dudos forum upontudos nu revista Sciences ''I Al't'llir. no núme·
ro especial d~: crimes.
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Nudll mt~is ht~vcndo
que trutur. vou cnccrrur u sessão~ designundo puru n cxtrttordinltriu,
untcriormcntc convocndu, u seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, ~m turno único, do Parecer du Comissüo de Rela·
çi\cs Exteriores sohre 11 Mensagem no 45, de 1977 (n' 57/77. nu
origem), de 9 do corrente, pela qunl o Senhor l'rcsid~nte du ~~cpú·
hlicu submete uo Senado n escolha do Senlwr Espcdlln de l·rc11l1S
Resende, Ministro de Primcirtl Classe, du C:trrcirll de l)iplomuta,
puru c.xcrcer u funçtln dt: Emhuixudor do Brusitjuntn ao Estado Cidn·
de do Vuticunn.
O SR. PRESIDENTE (Amurul Peixoto) -

Esti1 cncmudll

11

l\CS~l\l'),

( l.t'l'cmla·.W" ,\'C'.I'.\'do eh /8/ttll'cls t' ..15 minutos./
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ATA DA 15' SESSÃO, EM 16DEMARÇO DE 1977
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 8' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELtA
tiS 181/0Rt1S E Ja MINUTOS, .·1C'HAM·SE PRESiiNTES
OSSRS.Sf."NAI)ORES:.

Adalberto Scnn - Altcvir Leal - José Ouiomard - Braga
.lunior- Evandro Carreira- José Lindoso- Caltclc PinheiroJurhus Passnrinho - Rcnuto Franco - Alcxundrc Costu - Henri~
que de l.a Rocquc- José Sarncy - Hclvidio Nunes- Pctrõnio
Pnrtcllu- MoJUrn Bcncvidcs- Virgílio Tl1vonJ- Wilson Gonçnl·
vcs- A!!c.mnr Maria- Dinurtc Muriz- Jcssé Freire- Domicio
O'ondim _:, Milton Cahrnl - Ruy Carneiro - Marcos Freire Paulo Ouerrn - Arnon de Mcllo - Luiz Cuvulcunlc - Tcolônio
Yil.c\\1- Augusto Franco- Oilvan Rocha- Lourival BaptistaHeitor Dius - l.uiz Viana - Ruy Suntos - Dirceu Curdoso Eurico Rczcndc - Jotl\> Calmon - Amarai Peixoto - Roberto
Suturninu ..:... Vnsconcc\os Torres - Bcnjumim Furuh - Dunton
Johim _.Nelson Cnrnciro- Guswvo Cnpuncmu- llnmur Francl,
- Mn!!alh~cs Pintn- Frunco Monton1- Orestes Quércia- Otto
l.chmunn- Benedito Fcrr!!irn- Lilzmo Bnrhoza- Osircs Teixciru
-Mendes Canalc- Saldanha Dcrzi- Accioly Filho- Leite Clu1·
vcs - M~lttos l.cüo - Evclí1sio Viciru - Lcnoir Vurgtls - Otuir
Reckcr- Danic'l Krieg.cr- Paulo Brossurd- T~trso Dutn1.
O SR. PRESIDENTE (Pclrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 63 Srs, Senadores, Havendo número
rcgimentul, declaro aberta u sessão.
Não há Expediente a ser lido.
Pussa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, cm lurno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 45, de 1977 (n'
57/77, nu origem), de 9 do corrente, pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete ao Senado a escolha do Senhor
Espcdilo de Freitas Resende, Ministro de Primeira Classe, du
Carreira de Diploma tu, parn exercer a função de F.mbuixudor
do Brasil junto ao Estado Cidade do Vaticano.
A malória conslllllle da Ordem do Diu du presente sessão, nos
termos da alínea h do arl. 402 do Regimento Interno, devcrú ser
uprcciadn em scssiio s~:cretu,
Solicito nos Srs. funcionúrios que tomem us providências indispensiweis ao cumprimento do preceito rcgimelllal.
(A

,'itJ.\'.I'cin torna•,\'tJ .H'rrt•ta

às /8 horas r J2 minlltos c• volta

"ser fllíhlim à.< I Rhora.< t' 40 mi1111to,,·, I

O SR. PRESIDENTE (Pclrônio Portellal - Esgotada a malé·
riu conslunlc da Ordem do Dia.
Concedo u puluvru uo nobre Senador Vasconcelos Torres,
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- R.l. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Por um elemenl!lr dever de justiça, consigno o lrubalho pulrióli·
co de um jovcmjornulislu do meu Estudo que, como se diz cm linguagem jornulislicu, deu um autêntico faro de reportagem hi1 cerca de
dois meses, quundo nbordou em suu cxcclcnle coluna diúriu do
jornal Última Hora u denúncia do acordo milhar Brasil/Estudos
Unidos,
Em ubsoluln primeira müo, com impressionante ucuidmlc, o
Jornulislu Adirsun de llurros escarafunchou lodos os detalhes relu li·
vos u esse affalr cm uma impressionante untcvisUo do que irlu oéorrcr realmente.

Sr. Presidente, não me unimu entrur no mórilo das ocorréncias
recentemente havidns C sobre as decisões tomadas, mas O que nt10
possõ deixar de fazer é exallur u ução pulriótica desse colunista polili·
co .
I! falo que a sabedoria popular diz que "filho feio não tem pu i".
Agora surge, cm estranha proliferação, defensores da medida cm bou
horu udotadu pelo Governo brusi\eiro, sob u dctermim~e;iio putriótica
do ínclito Presidente Ernesto Gcisel. Mas, quando nf10 se faluvu no
assunto. Adirson de Barros o decompunha magislrulmenlc- c o seu
jornal lhe deu umplu cobertura para que ulertussc u opinião pública.
Esse lrnbulho de mergulho nos bastidores faz justiça i1 cupacida·
de dos homens du nossa Imprensa, do tipo do valor inlclccllml de
Adirson de Barros.
Visando u que se não perca o m,utcril\1 de primeira ordem el~1h9""
rudo pelo Jornulisl:l Adirson de Barros, rogo a V, Ex• que mande
publicar. como documentos, u série de mcmorí1veis c cívkos urtigo~
do Jornulíst~l Adírson de Barros, homenageando não só a ele. apesar
de suu csplêndidn juventude, mas, também, aos profissionais de
lmprcnsn que, posteriormente a ele, t'ormur;lm na mesma linha de
intrun~igcnte defesa dos interesses brusilciros.
Er:i o que linha u dizer, Sr. Prcsidcnlc. (Muilo bem!)
DOCUMENTOS ti QUf." SE REFERE O SR.
VtiSC'ONCEI.OS TORRES EM Sf."U DISCURSO:

Rio, Domingo 13-3-77
Adlrson de Barros
"AS GRANDES DECISÕES
Os Estudos Unidos estão pagando o preço de sua incoerência
polílicu c de sua incompctênci:J. diploml1lica. Ao dar no Rrasil um
trulumenlo inudequudo, de verdadeira colónia polilica e milhar, u
limitar-se cm seguir com prcstt:za as ordens cmanudus de
Wnshingtnn, os umcricanos criurum feridas que stao não fucilmcntc
cicntrií'.CIVcis: dcspcrturum umu novu t: rc•ll força politic;.1 que se
impõe: o nadonulismo uutêntico. utivo c desvinculudn de prcconcci ..
tos idcnlôgicl>S c de interesses cstrnnhos.
A denúncia do Acordo Militur Brasil-Estados Unidos csluvu
prontu desde dczcmhro pussudo, quando u ununciumos cm primciru
mt'1o ncstu coluna. Trutavu-se de umu decisUo sobcruna do Brasil c
prcvislu no próprio Acordo, Ji1 nuo queríamos continuar submetidos
aos interesses militares de Washington. nem tínhamos u intcnçtto de
muntcr nossus f-orças Arnmdus impcdidus de dcscnvo\vcr·sc tccnologicumcnte c de ntun\i;alr-sc puru u segurunçn do Puís,
Tunlo o rompimcnlll do Acordo Mililur. como a decisüo sobcrunu de manter o Acllrdo Nuclear firmudo com a Alcnwnhu slio
utitudcs uutenticumcntc' nucionalistas. voltudas purn o interesse superior do Pais c parn us umbiçiles bmsilciras de potência mumlial
uutônomu. capuz de 11rmur umu posição de lidcrunça mundiu\ c d!! innuência dccisivu sohrc o mundo cm desenvolvimento que os america·
nos mu\trntum c os russos conquistum.
O govcrnll Curtcr não entendeu o Brusil c informou-se sobre
nosso povo c nosso Presidente com elementos contestadores do regime polflico hrusilciro que huhiluulmcnlc frcqttcnlum llS diplomalus
crcdcnciudos nu cmhnixudu nortc-umcricunu cm Brasí\iu, Não souhc
o governo nmericuno uvuliar as conseqUêndus de seus utos cu rcper·
cussi\o dus pressões cxcrcidus sobre o nosso Pu is, tentando intimidarnos pura obter o que é imposslvcl: o rompimento do Acordn Nuclear
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llrusii-Aicmunhu, u nm de deter o desenvolvimento tecnológico do
puís c situur~sc numu posiçUo de dcpcndêncin dos interesses
umcricunos.

Quinta-feira 17 393

A denúnciu do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, que
untccipamos cm 74 dius, a 26 de dezembro pnssado, num furo
intcrnucionul desta colunit, representa u autonomia militur do Pafs c
tem prorundo signincado politico e estratégico, além de produzir
rcpcrcussüo ultamentc positiva no comportumec..to psicológico do!l
nossos oficiuis.
O rompimento do Acordo Militar niio constitui uma contraprcssüo hrusileirn às continuuda~ pressões nortc-umericanus sobre o Go·
vcrno brusilciro no cuso do Acordo Nuclear ou no que toca nos direitos humunos, o momento, porém, é adequado paru u dccisilo nnal
do Presidente du Rcpúblicu, dudo o tratumcnto que o governo Carter nos tem dispensado, no pressuposto de que cederíamos aos
interesses políticos e económicos de Wushington.
Na realidade a denúnciu do Acordo Militar Brasil-Estados
Unidos, que datu de 1952, vem sendo estududa há mais de um uno
no iimbito do Conselho de Segurunça Nacional, Estado-Muior do
Exército, EMFA e Departamento de Material Bélico do Exército. Os
militares brasfleiros concluiram há ulgum temro que o acordo jít nüo
nos interessava, porque bloqucavu o desenvolvimento tecnológico
das Forçus Armada~ brasileiras c colocava o Brusil na dcpcnd~ncia
dos Estudos Unidos em termos militures, trunsformando-o em colónia militar americana,
A partidu pura a denúncia do Acordo Militur roi dada pelo
Gcnerul Euler Bcntes Monteiro, diretor do Departumento de Ma·
teriul Bélico, que centralizou nu suu área os estudos pura a constituição de uma empresu holdlna, u lmbei (Indústria de Material Bélico)
anunciada pelu primeira vez nesta coluna hl1 dois anos, E logo tive·
ram início os contatos com fábricas européias de armamentos para
suu instulucUo no Brusil, com transrcrência de tecnologia e associa·
çüo com empresas nucionuis capuzes de produzir aqui armamento du
melhor quulidude e a preços competitivos no mercudo mundial.
Eru do interesse nucional niio upenas romper o Acordo Militar
com os Estudos Unidos, que jú não signiõcava nada paru nós, mas
também substituí-lo niio por instrumento equivalente, e sim por
fábricus de urmamentos estrungeirus associudas a empresas brusileiras, puru produzir urmamentos pesados, urmamentos leves,
uviõcs e barcos de guerra com vistus Us cxportucàes pura qualquer
puís do mundo.
Os entendimentos foram bem sucedidos, conforme antecipa,mo!
nesta coluna em dezembro pussudo. Relatamos aqui os detalhes dos
conta tos mantidos com rabricantes europeus de arm~1mcntos c a ~érie
de equipumento bélico que poderíamos produzir jl1 u purtir deste
uno. E nesse material estuvum incluídos os produtos leves belgus (em
ussociuçilo com os antigos importadores Mairynk Veiga) em Valençu, Estudo do Rio de Janeiro: outra fábrica em Minas Gerai se armamentos pesados u serem produzidos em Süo Puulo, com ussociação
da Krupp eu empresa brusileiru Burdelu.

Mus o tiro saiu pelu culatra. Cartcr imuginou que éramos um
Puis dependente c sem vontade polfticu, incapaz de reugir ils pressões
de umu supcrpotêncin cstrungciru. Engunou-sc. Recusamos a
negociar o Acordo Nuclear e finalmente denunciamos o Acordo
Militur que nos aprisionuva c de ccrtu forma humilhuvu os onciuis
brasileiros que durante tuntos anos (o acordo nusceu cm 52) forum
li~culizudos na sun utividade pelos colegus americanos da Comissüo
Mista.
Tomamos umu decisiio de grunde pais que preza suu sobcrunia e
aspira ao status de potência mundiul. Nudu além disso, Nilo purtimos paru a retuliaciio com os Estados Unidos, mas upenus
exercemos nosso direito de imprimir um rumo vcrdlidciramcnte
nucional c autõnomo uo desenvolvimento econômico, político,
militur e tecnológico do Brusil.
O Presidente Curter certamente nilo compreende nossa posiçiio,
porque cstú dedicado u espancar seus amigos e ngradur os inimigos
comuns, Tenta u ingerência nos asSuntos internos de países do conti·
nente umericuno e manda condenar o Chile por violação dos direitos
humunos, encampundo a campanha internacional que u União Soviética comunda contra o governo do Chile, Enquanto isso deixa.impunes outros governos suspeitos de violação dos direitos humanos, ou
por considerá-lo! estratfllcos paru o Pentágono, ou porque os
Estados Unidos não dispõem de força para condená-los, como é o
caso da Rússia e seus satélites.
A nrmcza du posiçüo brasileiro do Acordo Nuclear, e ,que é
ucompanhudn pelo governo da Alemanha Ocidental, dá a medida du
nossa detcrminaçilo cm conquistar a tecnologiu nuclear, da quul
depende o futuro du naçilo, Esse futuro nilo pode ser comprometido.
Nüo pode ser umarrado aos interesses da politicu de Washington e é
inconciliável com o muluburismo diplomático do Presidente Curtcr e
seus auxiliares georgianos.
A recusa do governo brasileiro em discutir os termos do Acordo
Nucleur e agoru u denúncia do Acordo Militar com os Estados
Unidos, que nos colocava numu posiçüo de subordinação uos
intcrcsse:'i americanos cm quc:itões militare:'i, poderão provocar rca·
çiio de Wushington e novus iniciativas miruboluntes do Presidente
Curter utruvés de seus enviados especiais e do representante diplomlllico cm Brusíliu.
O governo brasileiro, contudo, está preparado para enrrentar
es$US reuções. como tem resistido. com bravuru cívica e lustrcudo
num nucionalismo puro, às tcntutivus de pressões desencadeadas por
Curter desde que assumiu o poder da maior nuçào du terra e tentu
usá-lo contra os umigos na expectativa de tornur-se um presidente
ideal e censor do mundo conturbudo dos nossos dias.
(; uindÚ conveniente considerur que, no cuso, os Estados Unidos
têm mais a perder do que nós nesses utritos propositudtlmente
Os alemães, que ti:m a melhor tecnologia em urmamentos
criudos pela diplomuciu umericanu e que perturbarum us reluçiles pesudos, como os tanques Leopard, nüo podem exportur seus produúmistosas entre os dois países, Não há como pressionar-nos no tos, dudo o impedimento existente por ser um puis ocupudo, Exceto
campo cconômico pois nossos relacionamentos é com cmprcsus dos pura u Otan, u Alemunhu Ocidental nilo pode vender pur:1 qualquer
Estudos Unidos c nilo temos cont!ls a prestur com o governo pais ou instituiçi\o seu excelente muteriul bélico. Isto serí1 possível
umcricuno, Aqui, porém, a prc:'icnçn dn cmpresu umcricunu é rortc c ugoru dudu a ussociaçào de emprcsus germünicus com cmprcsus nuseus dirigentes niío se sentem incllnudos u ucompunhur os possas cionuisjú cm instuluçilo no Puís.
duvidosos do novo presidente dos Estudos Unidos.
Entrundo no mercado mundial de urmumcntos, nu qualidade de
Esperumos, enfim. que o governo nortc-umericuno se exrortudor c em condições de competitividade, o Brnsil russu a ter
conscicntizc de que o Brusil é um pu is importuntc, independente e umu nova imagem uproximudu de poti:nciu mundiul c ccrtumcntc
que preza suu sobcruniu. E que cstll decidido, pela uniilo do povo provocar{! muiorcs reuções dos umcricnnos c russos que detêm o con·
com o Presidente Gciscl, u cnfrcntur quuisquer obstúculos puru !role desse fubuloso merendo, Nilo nos iludimos sobre essus reuçõcs
tllingir o status de pntênciu mundiul, que é u nossu irrevogável porque isto fuz parte do jogo, Ao dcnunciur o Acordo Militur com os
vocuçilo,"
Rio, S4bado 12·3-77 Estudos Unidos, pussundo a fubricur seu próprio urmumento de
quulidude superior ao que nos cru vendido pelos umcricunos, o
Brusil se torna um Pais incómodo puru os interesses instuludos cm
"O NOVO GRITO
Adlrson de Barros Wushington e dcsvinculu-se du políticu militur nortc-umcricuna, sem
O Presidente Gciscl ussinou ontem, u indepcndênciu mihtur do em burgo de continuarmos u ser um Puis solidiJrio com us dcmocrucius e intcgrudo no sistemu de dcfcsu ocidcntnl.
Brusil.
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vendmc equipumento superado, está rompido, E a conseqUência (:
Tratllremos, contudo, de defender-nos por conta própriu, já que
não podemos contar com a ajuda efetiva du potência líder do mundo. que adquirimos nossa maioridude militar, nossa real independência
ocidental, preocup11da que estú cm agredir seus 11migos c a conciliar
militur que permitirá ao Pn!s u modernização de suas Forças Arma·
com os inimigos. Nrao podemos, a l!sta nltura, depender dos interesdas, atrnvês de contratos de transferôncia de tecnologiu com fubricunses de Washington para a nossa defesa e segurança interna e externu
tcs de nrmamcntos europeus, principalmente alcmiles e a montagem
c muito menos desejamos depender du boa vontade do Governo
cm território brnsilciro.de modernas fdbricus de material bélico.
um~:ricuno cm nos fornecer o urânio enriquecido pura ubilstc:cer nosMuitas dessas fábricas já estilo sendo montadas, conforme
sas futurus usinas, conforme a proposta cncuminhada ao Governo
anunciamos, com exclusividade, cm dezembro do ano passado.
Fabricaremos aqui nilo somente equipamento leve, como também
brasileiro c prontumente rccus11da pelo Presidente Gciscl.
A dcnúnci11 do Acordo Militar Brusii·Estados Unidos implicc ·ianques pesados de duas marcas germilnicas, sendo uma delas u menu cessncão das utividudc:s du ConiissUo Mista, que funcionnvu
lhor do mundo, o Lcopard, que o Governo alemão só está autoriza.
simultaneamente no Rio c em Washington. Essu Comissão cru
do a 'cnder à OTAN. O Brusil fabricará essecquipnmentojlo u partir
chcrtada pelo Almirante Callanh11n (pelos Estudos Unidos) c deste ano, entrando no merendo mundial de armamentos com vanAlmir11nte Januzzi (pelo Brusil). Dispunha de cerca de 8 ortciuis cm
tngcns excepcionais de qualidude do material c preço, umu vez que o
cudu país. Os oficiuis umcric<lnos no Brasil tinham a missiio de
equipamento a ser fabricado é tido como o melhor do mundo c os
administrm o Acordo juntamente com os brasileiros, mas iam além:
preços serão, sem dtívida, competitiYos no mercado internacional,
r.scaliwvam o cumprimento do Acordo c aeompunhavam o uso do
tendo cm conta os custos muis baixos de fabricaçilo no Brasil.
cquipumcnto vendido pelos Estados Unidos e tinham acesso a todas
~ claro que os americanos não estão satisfeitos com o rompius informações disponíveis c purticipuvnm da estratégia dns Forcas
mento do Acordo Militar, muito menos com a decisão brasileira de
A rmndas brusilcin1s.
fabricar equipamento bélico com vistas às exportações. Entrando no
Ena.- sem dúvida, uma situ~tcão de colónia militur americana que mercado internacional de armamentos - o melhor negócio do
dcsfrutúvmnos nté o momento em que o Presidente du República, cm
mundo- o Brasil passa a ser um sério concorrente dos Estados Uninome da sohcraniu nucion:.1l c dos interesses superiores de nossns
dos, que dividem com a Uniiio Sovii:tica o fabuloso negócio de
Forct1s Armadas rompeu o Acordo humilhante que nos subnictiu no
armas de guerra. E enquanto o Presidente Carter corta a ajuda
C<lntrole dos Estados Unidos.
militm americana a países latino-americanos, como Uruguai e
O dia de hoje mnrcu a novu indcpcndCnciu do Brusil."
Argentina, o Brasil poderá tranqUilamente substituir os Estados Unidos nesses mercados, vendendo material bi:lieo de melhor qualidade
Rio, Súbado, 5f3/7i
c a preços menores do que aqueles rtxados pelo Governo :omcricano
pura a venda de seu obsoleto equipamento bélico.
"BRASIL NÃO É MAISCOLONIA MILITAR
Hú uindu a considerur nesta questão que o rompimento do Acor..
Adlrson de Barros
do Militar com os Estados Unidos criará uma nova mentalidade em
O Brasil rompeu o Acordo Militar com os Estudos Unidos. Estu
nossos oficiais das três Armas. uma nova consciência lustreadu nu
notícia. publicada nos jornais de ontem, foi untccipudu por· mim cm
independência dos ensinamentos c equipamentos americanos, além
dezembro do ano passado, merecendo transcrição nu imprensa
du rtsculizaçioo dos ortciuis dos Estudos Unidos que opcruvum na
estmngcin1 c a conlirmuct'1o de fontes militares na époctl. Com essa
Comissão Mista, Deixamos de ser uma colónia militar americunn.
decisão, tomada no :imbito do Conselho de Segurança Nacional c do
para nos tornarmos rc11lmente independentes de superpotências csDcp:irWménto de Material Bélico do Exi:rcito, nosso País ganha, ar..
trangc[ras, Não ê uma libertação nos moldes de Angola c Moçambin:1l. su:1 indcpcndênci:.1 militar e se libertu de um acordo humilhuntc
qllc. que trocmum o colonizador português pelo colonizudor russo.
para os mi\itures brnsilciros c que nos submetitl ao uso de equípn·
O Brasil ê, de fato, u partir de hoje, um País militarmente autônomo,
cioso de seus deveres para COfll o Ocidente e capacitado 11 defender-se
mento obsoleto fornecido pelos umericanos.
A decisão do Governo brasileiro u respeito do Acordo Militar por conta própria dos inimigos que butem à nossa porta, sem que os
com os Estados Unidos nada tem ~~ ver com as pressões dos t.1meri .. umcricanos percebam. nu sua incrível miopia politica ...
cunos na quc"ttio nuclear. Não se trata, assim. de rcprcsú\ia, como nl·
Rio, Domingo 30·1·77
guns poderiam entender, mas de uma dcc::islio amadurecida durante u
administraçilo do General Euler Bentos Monteiro no Departamento "QUEM PERTURBA A ESPANHA
de Material Bélico do Exército c que teve seus fmgulos politicas
Adlrson de Barros
ext•minados pelo Conselho de Segurançu Nucionul, sccrcturiudo pelo
~ cada vez mais dif!cil a Espanha escapar de uma intervençilo de
Ministro-Chefe du Cusu Militur du Prcsidênciu du Rcpúblicu, Gene·
rui Hugo Abreu, A decisioo r.nul coube uo Presidente Ernesto Gcisel, suas Forças Armudus no processo politico. Desde a morte de Franco
que 11 udotou tendo cm vista os purcccrcs técnicos do Exército c a elas têm se mantido discretas, nos quartéis, a amparar o poder do
Rei Juan Carlos c u upoinr o programa de democratiznçào a que se
política trnçudu pelo CSN c, sobretudo, o interesse nucionul.
Com o rtm do Acordo Militur Brasil-Estados Unidos, u Comis· entregou o gabinete chefiado pelo primeiro ministro Suarez.
O processo de democratizaçüo, contudo, estio sendo truncado
s"o M is tu Brusii-Estudos Unidos cst[J praticamente dcsativudu e
constituirú upcnus um ponto de contuto sociul entre oliciuis brusilei· pela uçilo dos cxtremistus de direitu c de esquerda, desde que se
ros c amcricunos. Nudu muis que isso. O progrumu de upcrfej .. permitiu o retorno uo p11!s de alguns exi111dos políticos, dentre os
çoumcnto de oficiuis hmsilciros cm centros de estudos militurcs quais o Sr. Santiago Carrillo, Secretário-geral do Partido Comunista
:omericunos t:ombêm jú niw funcionu hú ulgum tempo. pois não é do Espanhol. A prescnçu desse velho combutcnte da guerru civil cm
interesse de nossus Forçus Armadus. umu vez que nossos aliciais j(l Madri, onde opera com liberdade de movimentos, acirrou os ânimos
não têm o que uprcndcr nesses cursos dos Estudos Unidos. Além do du direi tu franquista, que ainda se recorda das atrocidades tnmbém
mais tu is. cursos tornnram-sc onerosos paru nós, pois o Governo pruticudus pelos comunistas de Currillo durante 11 sangrenta guerru
americano, que anlcs finunciavu tudo - c o Brasil não uccitava o civil.
Este purcce ter sido o erro tático do gabinete Suarez. Permitir
pagamento de diúrius uns estuduntcs brasileiros - passou u cobrur
unuidmlcs lJUc consideramos absurdas porqu~.: nflo t(:m retorno cm que o Sr. C'arrillo utuc dcsemburuçudnmcnte nu ceno1 politica
espunhol11, u dcclurur cm entrevistas que o PCE purticipurú du cum·
termos de uprcmlizudo c apcrl'eiçoumcnto Uos nossos nficiuis.
punhu elcitornl de mnio, c que o Governo nilo podcrlt dispcnsur suu
Est~.: último elo 4ue nus prcndiu, cm termos militares. aos Estudos Unidos. permitindo que oficiuis nmcricunos lisculizusscm us colaboruçuo, po.rque o PC é o partido melhor organizado do pais, é
umu utitudc que só pode levur o desespero u todos quantos luturum
opcr:u;ii~:s das For~as Arm1idus hrasi\cirus c o Gov~.:rno dos EUA nos
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nu guerra civil contra o comunismo intcrnucionul, que na época ten·

tou upodcrar·sc da Espanha.
Não se trutu de subcr quantos voto~ têm os comunistus na Espa·
nha. Lú como cm qualquer parte do mundo, o partido comunista é
minoritúrio e não dispõe de força eleitoral. Mas ocorre que o PC não
precisa de maioria para chegar ao poder. Lénine tinha especial
horror à maioria, c mandava seus companheiros de partido orga.
nizar minorias ativas nos bairros c sub!lrbios de Moscou c Pctrogra·
do, ensinando que, através da ação de minoria ativas e bem organiza·
das, o poder viria fatalmente para os bolcheviques. E tinha razão.
Nu Espanha as feridas da guerra civil ainda não foram cicatri·
zndus. A prcsençu do"Gcncrulissimo Franco'na puisagem espanhola
ainda é um fato. Toda essa geração de polfticos foi formada sob o governo Franco c à sua imagem. O Rei Juan Carlos foi uma criação
política genial de Franco, c as lutos internas no sistema franquista,
surgidus depois de sua morte, foram previstas por ele próprio, duran·
te os ensaios que costumava fazer sobre o que ocorreria com a Espa.
nha depois de seu desaparecimento.
A classe média espanhola é das mais sólidas da Europa. Essa
classe média, economicamente sadia, procura caminhos dcmocrll·
ticos e estimaria ver a Espanha politicamente modernizada, com ins·
tituições sólidas, integrada na Europa democrática, mas livre das
ameaças totalitârias. Ela deseja, em suma, a liberdade cconômica c a
liberdade politica, sem renunciar contudo, à herança espiritual c cul·
tural da Espanha.
O processo politico espanhol difere fundamentalmente do
processo português. Em Portugal os comunistas haviam minado as
resistências conservadoras c estavam innltrados nas Forças Arma·
das. Nu Espanha essa hipótese não existe. Suas Forças Armadas são
conservadoras, anticomunistns e, embora concordem com a modcrni·
zação politica do pais, não admitiram a ascensão das esquerdas ao
poder.
.
Fraga lribarne. que chefia o movimento da aliança popular,
tinhurazões de sobra quando advertia pura o perigo de se pôr os
comunistas espanhóis na cena polftica. Ele admitia, como admite
sinceramente, que todas as forças politicas da Espanha devem parti·
cipar do processo, exccto o partido comunista c por duas razões
considerúvcis: o PC é um partido ideologicamente ajustado à União
Soviética c representa, no pais, os interesses polfticos da superpotên·
cia comunista. E. ainda mais, porque os comunistas espanhóis, fiéis a
Carrillo, ainda não esqueceram a derrota na guerra civil e certamente
alimentam idéia de um dia se vingarem.
~ claro que pura dar embasamento a essa hipótese de vindilll,
deve-se considerar que o espanhol - é um povo veemente, e este é
um dos st:us trucos cuructcrísticos, Se os comunistus de Carrillo condenam hoje o terrorismo c pedem u pucificuçilo dos espíritos, é
porque trabal~um tuticamcnte pura iludir os atuais governantes e
obtcram o registro do partido comunista. Disputadas e perdidas as
eleições, o PC adotart\ novas tt\ticas para se infiltrar na sociedade
espanhola, minar-lhe as bases, a fim de conquistar o poder pela
desagregação social, u anarquia económica c a insolvência politica
do pais.
Tais pressupostos deveriam ter sido levados em conta quando o
ntaul governo espanhol iniciou o processo de reforma politica. A
ndvertênciu de Frugu lriburne ern bastante cluru: o PC seria uma
presençu incómoda no palco politico cspunhol e seruria fulos que o
governo talvez não tivesse condições de controlar. Ao pisar nu Espa·
nhu. solidumente plantado cm suas bases e nu guruntiu de distensão.
Currillo provocou u ira du direita e a fúria dos extremistus. O resu,lta·
do ê que se vi:: trunca-se o processo de modcrnizaçilo politica do
pufs, com séria ameaça ii sua cstnbilidudc social c dctcrioraçilo da
economia,
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Se o poverno não tiver condições de controlar u situuçilo, us Forças Armudus, representnndo seu papel de defensoras du ordem c dn
segurança, cntrurilo cm ccnu pura remover, pela força, os obstáculos
t\ dcmocrmiznçilo dn F.spnnha c as nmcnçns à sun Integridade naclo·
nnl.

Rio, Quinta·fcira 27·1·77
"DOIS t: BOM. TRf;S ~DEMAIS
Adlrson de Barros
O Vice Mondule, cmissl~eio do Presidente Carter, propôs uma
reuniüo tripnrtitc (Brasil/Alemanha/Estados Unidos) para decidir
sobre. o destino do acordo nuclear firmado entre o Brasil c a
Alemanha. ~extravagante. ~uma interferência indébita de uma na·
çuo nos interesses de duas outras nações independentes e soberanas.
No caso os Estados Unidos põem-se na posição de policia mundial,
jl1 que niio podem ser considerados mediadores de um connito que
nua existe. porque são eles próprios, Estados Unidos, que tentam
armar esse conflito,

Se hú necessidade de uma reunião tripurtite, ou seja, uma rcuniüo entre dois pulses signatários de um acordo comcrcial.com a
presença de um terceiro pais, por que não optar, por exemplo, pela
llhu de Malta ou pelo Principado de Licnchestein? Talvez um desses
países. ou quem sabe o Principado de Mónaco, que andu cm voga,
poderia representar melhor os interesses da humanidade do que os
Estudos Unidos, cuja credibilidade cm termos politicas - c
principalmente no tocan.tc ao problema nuclear- í: nenhuma.
O que se verifica, na realidade, é o desespero do Governo
americano por perder o controle militar do Brasil. Jú recusamos seus
armamentos obsoletos e que nos eram vendidos através do Acordo
Militur u ser denunciado porquê já não interessa ao nosso País.
Vamos fubricar nosso própario armamento, com assistência técnica

européia e entrar no mercado mundial de armamentos. Tudo isso
incomoda Washington, até: há pouco habituado a exercer controle
uhsoluto sohre a politicu militar latino-americana.
O pretexto de n~o·proliferaçilo atómica é apcnus pretexto, c
tolo. A proliferação já existe e sobre ela não é possível qualquer con·
trnle. Os Estudos Unidos, detentores do poder atómico maior. não
puderam evitar que a Rússia c depois u Inglaterra, n Frnnça, o
CanuM1, u Indiu udquirisscm autonomia nuclear e explodissem
homhas ntómicas. E foram surpreendidos com a explosão da bomba
chinesa. que transformou n velha c civilizada China numu potência
mundiul. logo reconhecida por todos os membros do Clube
Atômico. o que levou o então Presidente Nixon u viujar mais de 20
mil quilômctrns puru upcrtar a mão de Mao-Tsé:-tung.
A proliferuçào nuclear existe, é um fato, c os Estudos Unidos
não tém como impedi-lu. A Rússiu poderil a qualquer momento
fornecer h:cntllogia nuch:ur u seus uliudos do Pacto de Vursóviu, u
começar pelu Alemunhu Orientul. que contraiu. e quem sube tum·
hém i1 pequena Cuba. sucursal de Moscou nu América Central e
vizinha das Estudas Unidos, além de exportudoru da subversão
comunha~t nu Américn Lati nu c também dt: mào-'dc-obra militur puru

países ufricunos que os Estudos Unidos ahundon:trum nas mtios dos
russos,

Nu sua miopiu polilicu. os americunos.

co~

indisfarçitvcl fultu

de senso cstrutégico, querem proibir que uliudos fiéis. como o Brusil.
possam desenvolver suu tecnologia nuclear c tornurcm-se uutônomos
soh o nspccto militur. Tratum-nos como se fôssemos um bunda de

indius incupucitudos rmru l) c:<crcício dn politica. ou criunçus ti quem
niin se deve duro brinquedo ntômico. Pisum no uliudo, cnq~mnto ftt·
lcm ucordos secretos com o inimigo, Mu\tnltum o umigo. cnquunto
consentem cm que u UniUo Soviéticu c Cubu ocupem u Âfricu,!.! uli
instalem uma série de hases militares purn blaquei~r o Atlimtico Sul e
tmnnr irreverSível u prcsençu do impcriulismo soviético ncstus bundas.
Niln 11:1 entre Brasil c Alemunhu nenhum dcsucordo. Ao contrilrio. hít um ueordo u ser rcspcitudo cm todos os seus itens c que, prescinde di! dehutes ou de reuniões tripurtites COil) u prcsençu du
supcrl"ntCnciu umericunu, 'lue nno i: purte desse ucordn, nem foi

cllnvueada a <>pi na r s11hre ele. Melh•>r assim que o Sr. Mundule vi•
cunvcrsur noutru fre~ucsiu. porque Brusil e Alen111nlm·nudu têm u
trutur cnm clt: snhre um nep:l,Cio rculiuu.Jn cnirc duns purtcs. duns nu-

396 Quinto-feiro 17
çi\t:s

~mhcr:.ums t: qu~:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11)

nru, dcrt:ndcm

c.lo

cnns~:ntimcntn

de h:rcciros

f'l:lra lirmar um :u:nrdo aind:~ <.JUC nuclear.

Fnlim. como no amnr. no acnrdn Brasil-Alemanha Unis é hmn.
Ir~'

i: lh.:mais,"

Rio, Terça-feira 25/1/77
"BRASIL PODE ENTRA R NO PACTO DO SIJ L

plnnn cnntincntul. purun orguniz:u;Uo de um pucto militar que se possa opor. cm quuisqucr circunst:incias, lts forçus soviéticus que j(l
cinminnm amplumcntc a úrcu do Atlfmtico Sul, sem contrapartidu
du prcst:nça llc: l'nrçus nortc-umericanas, porque pura a cstrutégiu do
Pl!ntllgonn u ;\frica nàn é prioritúriu. Não é paru os EUA, tulvcz,
nws é par:1 nlls.
Resw-nos. ussim, cuidar de nossa própria dcfcsu c seguruncu."

Adlrson de Barros
O Bmsil poderil aderir proximamente no Pacto do Atlfmtico
"!Sul. caso llS serviços de inteligência do Governo concluam que se
,torna indispr.:nsúvcl o cstabch:cimcnto de rarçus de segurança nn úrcu
criticn. a nm de enfrentar o problema regional provocado pela
presença maciça de forças soviéticas do lado du Ãfricu c pela monta·
gcm dt: impurtuntcs c sulisticadas bases militares- inclusive de mís·
seis dt: alcuncc íntcrmcdi{lrío - nos pufscs "'descolonizados.. por
Portugal.
Os serviços de inteligência do Governo brasileiro cstiio de olhos
postos na Ãrrk:u e no Atlfmtico Sul. ainda que se queira minimiztar u
ameaça potencial representada peln uçiio dos sovii:ticos cm Angola,
Moçumhiquc, Guiné-Bissau c outrus nações ufricanus que rcccn·
temente :adquiriram sun ••independência" políticu. E a nçí'io desses
serviços. scg.undo estou informado, já ultrupassou a fusc de unillisc
de sitm1ç~o para g.unhur o terreno dos contutos e entendimentos,
· ·.visando a uma uproxim:.u;Uo com os demais países diretumcntc envol·
: vidos na qucstno da scgurunça do Atlântico Sul.
A adcsi1o do Brasil é fundamental para a criaçiio do Pacto, ou
seja. a mont:~gcm de uma nova OTAN pura esta parte do Atli1ntico
outrora tranqUila c segura a partír do controle exercido por Portugal
sohrc :-.tms :.mtigas colônius. Mns como o procesSo de "descolonizacno", ou de pum entrega de Angola, Moçambique, Guiné c outros
puíscs uo comundo do Kremlim, o Atlântico Sul pussou a ser umu
úrca critica pura todas us nações do Hemisfério, dudu u rapidez com
que a Uniilo·Soviética entrou nu África, montando bases militares c
desequilibrnndo, ussim o poder mundial.
Os serviços de intc\if!ência c segurança de qualquer pais não
;. devem raciocinar npenas sobre informações e intenções reveladas
J'1CitlS governos de nuçõcs umigus ou inimigas. por melhores que
scjum us intenções c as infarmuçõcs npurudas, As operações desses
serviços devem buscur-sc cm variadas hipóteses e~ no cuso do Athintico Sul- vitul para :1 nossa scgurançu- todas as hipóteses, incluin·
do as piores, devem ser levadas cm conta, estudadas, examinadas.
para que o País possa preparar-se para qualquer eventualidade.
Se cuidumos de manter forçus nus fronteiras com nossos
um(lvcis vizinhos urgcnlinos, raciocinando, no caso, s~~rc detcrminudu~ hip~ltescs, muito muis importante agora é estudar fórmulas de
cooperactín contincnl:.\1 puru uma emergência no Atlfmtico SuJ, nos·
s:1 única nhcrturu puru o comércio intcrnucionnl. E isto se torna
ainda muis import:.lntc c urgente quando se sube que os governos
ufricunos de língua portugucsu nüo sUo nutônomos, mus dirigidos
·por uma superpotênciu estrungeiru, n UniUo Soviéticu, que :.1\i instn·
!ou pmh:rnsas huses milit:.1rcs, inclusive umu de mísseis de ulcunce
· intermcdiMiu que podem ulcnnçur Recife cm mt:nos de duns horus.
·. con\'ormc detnlhci recentemente ncstn coluna.
·:
Os cont:.ltos que vêm sendo feitos no pluno contincntul pum u
.cstrútunu;ilo do Pncto do Atlf1ntico Sul têm curá ter ultru-rescrvado e
,- ohcdcct:m a umu estrutégiu orgunizudu pelos nossos serviços de intc·
1igênci:1, tendo cm vista os perigos u que todo o con!incntc cst{l cxpos·
to ante a prcscncu de forçns soviéticus nu untif!U Afr.icu portuguesa,
· ulém de huses jí1 cm operação cm outros pontos du Africu, inclusive
. cm i\rp.el. onde funciona umu busc de rcubustccimcnto pura uviões
Mig.
·
i\ pnliti~o:u hrusilciru de uproximuçüo com us jovens nnçõcs
";1fricunas nito exclui os estudos puru u formuçüo de um futuro Pucto
Militar, tillo corno fundumcnhtl puru 11 nossu dc:fcsu cu segurunçu
continental. Podemos dc>cnvolvcr 11çucs diplom~tic11s junto ils nu·
~õcs nc~rn> du África, sem prcjulzo de umu u~no coordenad11, no
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Rio, Quinta-feira, 20-1·77.
"I!I(ASIL VAI ENTRAR NO MERCADO DE ARMAS
Adlrson de Barros
O Brusi\ cntrarú, a purtir do próximo ano, no merc:.tdo mundial
de armamentos. Esse mcrc:.ldo é subidamentc sedutor porquunto
õgura como o melhor negócio do mundo, superando o petróleo e
outros produtos que movimentam bilhões de dólares, como o café,
tclccnmunicacücs, c\ctrônica. indústria químico-farmacêutica. E se
sabe que os Estados Unidos cu União Soviético detêm as miares purcclus do mercado.
Pura entrar nesse fabuloso mercado, e untes mesmo de
formalizar a denúncia do acordo militar com os Estudos Unidos(.jl\e nu prítticujú nr10 funciona porque o Exército brasileiro recusa os
velhos equipamentos militnr'cs umcricunos- o Governo brusileiro
montou jolnt-ventures com importantes fábricas de armamentos da
Alemanha Ocidental e da Bélgica para fubricaciio aqui de
armnmcntos que scr~o utilizados por nossa Forças Armndus c
exportados para qualquer parte do mundo.
O rompimento do acordo acordo militar com os Estudos Uni·
dos c a montagem de f(lbricas de urmnmcntos no Brasil, voltadas
pma u cxportucüo, st1o fatos sumamente importantes que tivemos a
primm~iu de anuncinr. em primeira mão, nesta coluna, em fins do uno
passado, com abundantes informações logo transcritas nos princi·
p:. 1is jllrnais c revistas especializadas dn Europa, Estudos Unidos c
Asias c conlirmudas pelas fontes mais credenciadas de Brasilin.
A quu\idade dos armumcntos que fabricaremos aqui, u partir de
7H- com tecnologia alemã ocidental c belga, e possivelmente tumhém fruncesa no caso dos míssis de nlcunce intermediúrio, a custos
m,ds huixos do que dos Estudos Unidos, Europa e União Soviéticad:.ml an nosso País cxçclentcs condições de competividudc no mercallo internacional c urna receita estimudu cm muis de um bilhão de
dólares nos primeiros unos de produçiio c exportação de armamentos de todos os tiJ'IoS, inclusive, umu· vmicdadc de tunques
alcmtics - os melhores do mundo- que paises da África, Oriente
Médio e América Latina tentam comprar, mas que a Alemanha nilo
podl! vender por I!SlHr impedida pelos ucordos que muntém com ns
for'"' de ocupaçno dos Estados Unidos, Inglaterra c França.
n:llurul~..tUC forças internucionuis se vollcm contru o Brasil, no
mnmt:ntu cm que udquirimos nossu muioridude politicu utruvés du
l'uhricaçi1o de arm:.1mcntos modernos e solistificudos, sem qualquer
controle de polência militurcs. Bustou que ussin(\sscmos o acordo
mich:ur l!lllll a All!nmnhu Ocidcntul puru que os EUA e u URSS se
unisst:rn puru nus mucur c tentar u unuluçtio da ucordo, sob u ulcgu·
ç:1u de que não rirmnmos Ó trutudo de não-prolifcrnçào nuclcur.
Essa cnmpunhu contra u muioridudc do Brusil cu independência
que procurmnns munter. cquidistuntc dus duns superpodêncius
nudcarc~. dever(, ser rcutivudu nos próximos meses, quundo surgi·
rem '" primeiros equipamentos militurcs fubricados no Pu is c forem
us~inudns llS primeiros contrutos d~ cxportuçüo purn quulqucr pufs.
lssn. contudo, nàu importu, porque temos condições de cnfrentur,
comtrunqílilid~,dc, as reuçõcs dos dOnos do merendo de urmurncntos .

e

Nitu temos, ussim, ilusões sobre o futuro que nos cspcru, O
Brusil SI! tornurú incômodo pnru us potências que fubricnm urmu·
mcntos cm mussu c dominum us concorrêncius internllcionuis puru
forncdmcnto 11os pulses do Terceiro Mundo de equipamento militar
indispcnsr.vel p11r1111 segurunçu de cudu um c puru as guerras localiza·
das que uindu se tr11vum cm ulgans pontos do plunetu.
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f: n preço que pugurcmos pclu nossu indcpcndênciu militur c por
pussarmos n freqUentar, como vendedores, o grundc mercado de
urmumcntos."

Rio, 'Terça-feira, 18·1·77.
"RECIFE A DUAS HORAS DOS MISSEIS

RUSSO~

Adlrson de Barros
Os russos podem ~omburdcur Recife com misseis de ulcance
intcrmcdiilrio, lunçudos du busc soviêticu em Mussulo, ilhu ungoia·
nu. cm menos de duas horas. Ncssu ilha, que fica na baía de Luunda

cu mciu-horn de burco du capitul dt: Angola, os militares soviéticos
construí rum umu de sut1s principais bases no pais conquistado pel~
força c nela cstüo concentradas grundcs quuntidudes de mísseis
munobrndos por assessores russos.
Estu é apenas umu das imugcns reuis que se pode fuzer do
imenso poderio soviético nüo apcnus em Angola, mas em todu u Áfri·
cu Austrul c Meridional c do imenso perigo que representa paru nós
u instnlaçiio de bases militurcs russas em pontos estratégicos du Áfri·
cu. oferecendo à União Soviéticu e pleno domínio du i\reu, com
um caça concretu sobre ·todo o Altfintico Sul.
A União Soviética ni10 pretende influir no Atlântico Sul. Jú
innui dccisivumente. u partir de posições de força, com suus moder·
nas c solisticadus bases construídas ao longo dos últimos anos e
duruntc us ..gucrrus de libcrtuçào\' dns jovens nuçõcs urricunns.
Angola foi, sem dúvida, a mais importuntc base, conquistada utravés
de uma formidiovcl opcruçüo de transfcri':nciu de soldados cubanos
desembarcados em julho do uno pussudo quundo as tropus sul-ufric:o·
nus somente cntrnrum cm território nngolano no mês seguinte.
Hoje a União Sovii':ticu desfruiu de umu invejável posiçiio no
Atlântico Sul. E evidentemente sua presença nu área nlio dcixu de
causar perturb:oções nu politicu militar de todo o Ocidente,
descquilihrundo, por completo, o poder mundial e tornando concre·
tas ns nmcuças !t Europa c a todos os países do continente umcricano.
As informações de que disponho e que publico em primeira mão
no Brasil são espantosas. El:os utcstani clarumcnte, e de forma positi·
vu c inqucstion(tvcl, que os soviéticos jú têm praticamente o controle
du Ãfrie:o c das rotus do Altântico Sul. Em outr:os pulavr:os, o Atlânti·
co Sul cstú "rechudo.. pelus bases russus nu úreu, sem que haja
contrapartida dos Estudos Unidos e rcuçiio de outros países
ocidentais, dirctamente envolvidos.
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Eis o puinel do domínio sovii':tico n:o úre:o do Atltintico Sul:
Alger (Aigi':riu). Lio existe uma grunde base de re:obustecimento
paru aviões russos que denumdum u Ãfricu c o Atlântico Sul. Em
Alg.cr ft1ram rcubustccidos os uviàcs de trunsportc soviéticos que
conduzirum urmumcntos pura os soldudos cubunos que invudiram
Angola a partir de Brazzavllle,
Muis uhuixo existem mi bases soviéticas de Conakry e GulnéBissáu, umhus portentosas. paru submarinos e nuvios rustreudorcs
russos que se uprcscntum como "bnrcos de pescu''. mus que têm no
cusco todos os instrumentos elctrõnicos puru u operuçiio de rustreu·
mento.
Descendo aindu mais temos u Ilha de São Thomé, onde os russos
construír:~m c opl.'ram um porto de nuvio.'i dcgw:rru.
Muis udíuntl.! temos Angola, hoje colõniu soviéticu~ com n busc
de mísseis de nlcancc intcrmcditario nu ilhu do Mussulo, nu buín de
Luanda c, muis uhaixo, Lobito, 29 porto angoluno, onde os russos
constrôcm utnu busc ucronuvul podcrosu, sob u ulcf!uçiio de que se
tratu de buse pura rr.:uhustccimcnto, o que é rulso. E uindu u mnior
dus buscs, nu Bala dos Tigres, frontciru com o Sudoeste, perto du
Namfbia, Essu bulu é muior do que ubulu du Guunuburu c permite u
construçttll de umu tmcnsu c completa base militur soviéticu.
Junto uo ZAire existe o Gongo Brazzavlllc, onde u URSS dispõe
de dtuas grandes hnscs. Por lia é que os cubanos cn1rmum cm Angolu.
Em Bruzzavllle eles rccchcrum furdu, llrmumcntos, forum sclccionu·
dos c -:.]uuUticudos fH(rtla mtssito cm Angoht, sob putrocfnio russo.
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Em Moa-Moa os russos têm uma busc áreu, onde siio trcinudos
pilotos ~argelinos c alcmiu.:s orientuis sob controle de "conselheiros"
soviéticos. Eles trcinurn pana pilotur os Mlg'l russos,
No Congo os russos estão presentes no porto de Ponta Negra,
por onde dcscmburcuram os :-;oldudo!'l I.;'L.),Jnos, pum invadir ·\.:; ·la.
Hú um porto completo soviético nu Ponta Negra.
Nu Namfbla, dundo u voltu pclu Áfricu do Sul, os sovii':ticos chc·
gum u Moçambique, onde o Presidente Sumoru Muchcl fez com os
russos um ueordo iguul uo reulizado por Agostinho Neto, cedendo
buscs c cntrcgundo u economia do pais nos soviéticos. Lí1 existe 11
busc de Maputo, nu untigu Lourenço Marques portugucsu, tot<ll·
mente controludu pelos soviéticos.
Com cssns buscs cstrutegicnmcnte colocudus, os soviéticos
control:l u cntrudu no Oceano Indico c o Canal de Madagaseur. Muis
ueimu cstil u cntrudu puru o Golfo Pérsico (zonu do petróleo), onde
os soviéticos monturum umu grundc rede de radur, que pode contro·
ln r todo o triofcgo nérco no Atlântico Sul. Todn Áfrien, n:o verdade,
csl(1 ccrcad:a por umu rede de radar ussn. igual !t rede :americana na
Turquiu. que cnptu uti': os lunçnmentos de foguetes cm território
russo.
Tunlo us redes de nadar como os mísseis siio controludos di reta·
mente pelos soviéticos, que não admitem o ucesso dos "nutivos".
Este i': o qundro rcnl no Atlântico Sul, que desnõn desmentidos
dos que niio levam os soviéticos u sério ignorum u determinução do
Kremlin cm dominar o mundo. Ü"impcrinlismo soviético é um rmo
c_oncrctn c j(t che.gnu ias nossus portas, utruvés do domínin pleno dH
~rriea que os umcricunos abandomtrum. E. o que é mais lamcntúvcl.
niiu se pndt: confiar nos EUA rmrn a deres:t du {arca. conrormc ficou
dcmonstrudo no CtiStl u invusiio de Angoli.l por ,um<l rorç<l
cxf1cdicinn(arha cuhano·soviéticu. Quem quiser se dcrcndcr, que o
rilçu sozinho, porque os !:UA niio cstiio muito interessudos no
ussunto."
Rio, sogundn-fcir:o, IO· I· 77
"EUA E O TRATADO DO ATLÂNTICO SUL
Adlrson de Barros
Depois du casa roubildu, rcchu ..sc u porta. Parece ser css<~ u .atitu·
de do Governo nmeric:mo no que diz respeito 1o Ãfricn. Tendo
nbundonudo os países da Ãrricu Ncgru !1 prôprin sorte, contribuindo,
com suu uusêncitt, pura que se produzisse a pcnetruçiio soviétiCil na
(arcn, os Estudos Unidos querem, ugora, rcchar a porta, ou seja, cri;.tr
umn OTAN do Atlüntico Sul pnr:o n segurança do cham:odo Cone
Sul.
Quem ubordu o assunto i: um;,t cspcciulistil inglesa cm assuntos
rnilitarcs internucionuis. Lcig:h Johnson, ao comentar inrormaçõcs de
Wushington c a OTAN sobn: a crhtçiio dn OTAS- OrganizuçruJ do
Tratado do Atliontico Sul, constituídn de um exército centro-nmeri·
cuno unificudo, pura substituir o Pacto do Rio de Junciro, que os
11mcric•mos jultmm inudcquudo c inuf11icúvel na qucstiio urricunu.
Essns nolicius c coment(trios confirmum u informnçiio. que demos
nesta coluna. hCt quusc um mês. sobre os estudos c gestõ~:s sigilosus
que vinlmm sendo rt;itos no sentido de criur-sc um pncto pnru n dc\'csa do amcuçado Atlflntico Sul.
Segundou unulístu ingl!.:su, o interesse dos umcricnnos rclilcionu·
se com u criução de umu Organizuçiio do Trntndo do Atlf1ntico Sul
puru ncutrulizar a inllu~nciu soviética 110s occunos que se un~:m no
Estreito de Mug:ulhLtes, nssim como nos f'l~\iscs que ns hon.h:h\m,
especialmente do lado ufricuno. lnfornwçilcs indicum que Washing·
ton propôs o descnvolvin1cnto de urnu forçu navu\ integwdu, com
um comundo estratégico unilicudo, poder aéreo c bnscs no Cone Su\.
A Ãfricu do Sul. diz u unulistu, cstnrin intcrcssndn nu OTAS, mns
pnrecc que o Brusil huviu ~laqueado a idéiu, ao menos no mom..:nto,
llernonstrundo estar muis interessado numu cstrcitu rc\u~i'lo com u
Ãl'ricu Ncgru.
Nilo se conheceu posiçUo oliciul do Governo hrusilciro ~mhrc o
ussuntn. ~~ ni\o ser pelas inrornlll~õcs du un:alistu militur inglesa, O

398 Qulnta•relra 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

ltumurati uindu não veio oficialmente a público, nem se conhecem os
resultudos das articulações norte·americunus a respeito da criação du
OT AS. O que se sabe é que o problema existe, tem curúter politico,
militur. ideológico c o rato concreto é que os Estados Unidos, distrai·
dos com u sua políticn de détente com u Rússia, consentiu em que for ..
ÇliS soviéticas penetrassem nu África Negra, mobil~zassem movimen~
lOS guerrilheiros, finunciassem a Subversão no COntinente urricuno e,
annul, C\lnquitusscm posições cstrutégicas importantes, como Angola c Moçumbiquc.
Diz·sc em Wushington que os Estudos Unidos jú .puseram
Angola- c tn\vcz Moçambique também- no seu arquivo de perdi·
dos. Esses dois países passaram u girar sob a órbita soviéticu, seus
governos sUo confcssadnmcnte marxistns e não há muis o que fazer
rccupcrí•·los. Sentindo a gruvidude do problcmu e u possibili·
d:~dc d:1 in lillraçào ninda m:lior dos sovit:ticos no continente ameri·
cano, os Estudos Unidos- que deixaram a porta da África Negra
tthcrta aos russos- tnlt~tm, agora, c depois de roubudos, de fechar a
portn, convocando seus aliudos pan1 a turcfu. de defc::su do Atlântico

fl""'

Sul.

Nflo é muito f:lcil uos americanos convencerem os princip:lis puiscs lutino-nmcricunos a se reunirem na Organização do Tratado do
Atlfmtico Sul. Emboru u preocupação com u pent:trnção soviética
seja de tndos.c h:vundo cm conta que somos uliudos dos americanos,
hi1 o proh\cmll dll politica racial du África do Sul. u impedir uma
:.1pruximm;tw mais intima com esse país que tem merecido a censura
de tUdllS os povos civilil<~dos.
Espemmos pel~1 atitude do Governo brasileiro. que scrú dccisivn
nn assunto. O pacto· depende, sobretudo, de nossa udesão. E o
Presidente Gciscl saherú que decisão scrú mnis adequada aos nossos
interesses,''
Rio, terça-fcira,4·1·77
"NÃO HÁ BARGANHA NO ACORDO MILITAR
Adirson de Barros
O Bmsil nüo pretende usar o Acordo Militur com os Eswdos
Unidns c n dccisiio de dcnunciú-Jo como eh:mento de hargunhn pura
tentar dissuadir o Presidente Cartcr de sua conhecida posição t:leitorul contrilri<l ao Acordo Nuclcur com a A\em:mhn Ocidental. Nem
muito menos Cllmo futor de pressão sobre o novo governo norte:tmericano, no sentido de evitur futurns posições de Curtcr no que
rt:spcita aos direitos humanos.
A dcn(mciu do Acordo Militar Bmsii-EUA, antecipada por este
colunista, se fundamc::nturú cm estudos reulizudos no ümbito das Fort;as Arnwdas c que concluimm pt:\os gruvcs prejuízos de ordc::m técnica c políticn que esse Acordo truz pura o nosso País, obrigandonos a adLJUirir armamento Obsoleto dos umcricunos e coloc:mdo o
1\msil numa posição suhuhcrnu cm rdução aos militares umericunos,
n que é tido como inaccitúvcl pelos militares brasileiros.
Ess:1 posi~;Uo de indcpcndêncin do Br:1sil não tem relnção com os
problemas que eventualmente' o Presidente Curtcr quciru criur pura o
nosso Pais, principalmente no tocante no Acordo Nuclcur com u
Alcmnnlw Oddent:ll, lirnwdtl no uno pnssado, que encontrou sériu
rc!<!ÍSlência do condomínio tllômico exercido pch1s duus superpotênchls nuclcurcs- Uniiw Snviéticu c Estudos Unidos- que H:ntum
hlm]ucar o acesso dos puíses cm dc::senvo\vimcnto U h.:cnolo~it\
nuclear.
O Brasil estli disposto 11 \utur pelo Acordo Nuclcur com 11
i\ h:manlm Ocidcntul, ussim como se jul~u no direito de dcnunciur
um A~nrdo Militar lirmndo no tempo dali Guerra Mundiul com os
EliA. c que tem impedido o dc.llcnvolvimcnto tecnológico dus nossus
1·\m;iiS /Hmadas. Isso nudu tem u ver com us ununciudus pressões
umeri~.:anas ~.:nntrun m:nrdo nuclcur cus que vcnhum u ser rcil:ts no
limhito dns direitos humunos c dus rróprins opções políticus
hrasikiras, A dcnilncia do Acordo Milit11r com os EUA é umu de·
cisão firllliH.Iil no interesse l'undumcntul dus nossus ForçuS Armudus c
uma prcrro~ativa de nutonomiu da qunl nüo podemos uhrir mi\o.
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No tocante ao Acordo Nuclear, temos contrntos ilrmados com
a Alcmunhu Ocidental e estamos convencidos de que eles mão
integralmente cumpridos, ainda que não se possa ignorar o tipo de
prcs.i\o dcscncudcuda pelo governo americano, com apoio soviético,
pura torpedear o negócio celebrado com os ulemi\es e que se destina
u dur uutonomiu nuclcnr ao Brasil,
No que se refere aos chamados direitos humanos, a posiçuo do
ruturo presidente americano não prcocupu ns nutoridudcs
. hrasi\ciras, uma vez que aqui eles têm sido respeitados, restando
considerar que incidentes havidos com presos politicas foram
prmitamcnlc condcnndos pelo Governo, que chegou 11 udotar rnc·
didas drCisticas parn punir os respons(lveis diretos c indirctos pelos
lnmcntílvcis episódios.
E uinda a propósito deste assunto dos direitos humanos, u uçr1o
de Curtcr deverá vnltar-sc muis pnra a União Soviética c países satélites. que assina rum u Dcc\uraçào de Helsinque c continuam u muntcr prisioneiros políticos cm campos de conccntruçüo e cUnicu!l'
psiquii•iricas. maltrallldos e sob regime de isolamento total !
suhnutrh;iiu, conforme se comprova com o cientista sovií:ticc
Buknv.<ky. recentemente trocado pelo chcre comunislll chileno
Corvalím.
Niin luí. enfim, nada que autorize n rcl:1cionnr a denúncia do
Acnrdn Militar Brasii·EUA com barganhas politicas com o ruturo
guvcrnu nmcricuno. Essu decisão a ser tomudu pelo Presidente
Cieiscl. cnm bnsc.: nos L:studos de cspcci~tlistus miliwres, é uma decisào
prôpriu de um país que deseja livrur-sc de um coloniulismo militar
in:lccitilvcl, promover o desenvolvimento de suus Forças Armudas c
:llcilnl,.'ltr um status militar compatível com suas umhiçõcs c sua vocuçtw de pntêncin mundiHI.
NmJHmais,"
RIO, SEGUNDA-FEIRA 3·1·77
"BRASIL VAI FABRICAR SEU ARMAMENTO
Adlnon de Barros
O BRASIL já c'Stá pondo em .prática sua nova política militar,
\astrcadn nu assoeiaçào de cmpresus brasileiras com tecnologia
curopéi~1 paru a fuhricução, cm escalu, em nosso h:rritório, de equipa ..
menta militar d~<tinado a suprir nossus necessidades e pura a expor·
taçào.
Antecipando-se;, denúncia do Acordo Militar .Brasil-Estados
Unidos, a ser proximm 1entc decidida pelo Presidente du República,
n Exército hrusilcirn. com buse cm estudos feitos cm úmbito do
Departamento de M'ltcriu\ Bélico, concretiza entendimentos com
fabricantes de arma entos du Europa pura a instalação de fábricas
no Pu!s destinada: à produção do melhor e mais moderno
equipamento.
Desses entcnd 1entos resultaram a utrução de importantes
fi1hricus européias oc armamentos, principalmente alemães, e o in·
tcrcssc .iúmunil'estudo por outros grupos intcrnucionuis cm instular,
aqui, unidades puru fubricuçi\o de variados tipos de armamentos
leves c pesados, com trunsrerência total de tecnologia e compromisso
para exportar equipamentos produzidos no Brasil pnrn outros pulses
dn continente c de qualquer parte do mundo,
Essu nssociuçiio induslriul vem ao encontro de dois grandes
objctivus brasileiros: u modernização dns nossas Forçus Armadas e o
fnturnmcntu com cxpnrt11çüo de produtos sofisticados, como equi·
pumcntns militares dnludos d11 mais moderna tecnologia e comprO•
vudumcnlc eficientes, o que rcsulturll, talvez, num ruturo próximo,
num ucréscimn de muis de um bilhão de dólnres nu noss11 receita
cumhial.
As informaçtics de que disponho, co\hidus juntou fontes mili·
turcs scgurus, díio contu dos seguintes futos concretos, que se unte·
cipam ;, dénunciu do Acordo Militar com os EUA e o fim du
Comissuo Mistu Brusi-Estados Unidos:
I) A chumudu "fum!liu Lcopurd" scrú a vedete do novo urmu·
menta hr11silciru. Dcnominii·SC "Fum!liu Leopnrd" n série de
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tunqucs com este nome, de fahricução alemã considcrudos os melho-

O Acordo, udminislrado pela Comissão Mista Brasil-Estudos
Unidos, é considerado obsoleto e por isso será denunciado, ti!o logo
u ser f:thricadn no Brusil. O tanque de arlilhariu. o tanqw~ antinérco, fiquem prontos os estudos que vêm sendo feitos no ümbito das três
o tanque de assalto ou tanque contra tanque.
armas c do Conselho de Segurança Nacional. O Presidente da
2) O tanque "Lcopard" é fabricado pela Krauss-Massel, da
República tomará a decisão final e o Brasil provavelmente lerá de
Alemanha. Essn empresa cstú sendo instalada no Brusil, cm pagar umu indcnizuçiío exigida pelos americanos.
ussociação com dum; cmprcsus nacionais: a Prcnsu Schulcr c a
Essa indcnizuçüo está sendo negociada reservudamente,
Burdcla, de São Puulo. Os ulcmãcs intcrcssum-sc uinda mais pelo
sabendo-se que o General representante dos Estudos Unidos na
acordo, tendo cm vista que, embora disponham do melhor tunquc do
Comissiio Mista exigiu, em nome do Congresso americano. uma ultu
mundo, niio podem cxportil-lo, por causa do acordo de rendiçfio do
soma que nem de longe corresponde aos investimentos feitos pelos
país no fim da 11 Guerra Mundial. Hí1 pouco tempo a Krauss-Massel
quis vender um:~ quantidade de tanques "Lcopard" ao Chile, sendo governos dos EUA em equipamentos militares obsoletos que nos
têm sido vendidos. Os negociadores brasileiros recusaram a proposta
impedida de fazê-lo por determinação do governo 1demão.
c fizeram uma avaliação bem mais baixa do que a americana. Final·
3) A NA K, filial da Krupp alemã, tumbêm fabricar!• armente, o governo dos EUA, através da Comissão Mista, reduziu seu
mamentos no Brusil. Ela está sendo instaludu cm 'Bctim, Minus
preço a menos de um terço do que havia pedido antes. Mas esse
Gerais, onde produzir(t tanque leves de infnnturia, denominados
problema uindu não foi definitivamente resolvido.
Marden que são reconhecidos intcrnncionulmente (tanto quunto os
O fáto é que o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos se lor·
"l.copurd") pelo alto gruu de cficilciu.
nou tão oneroso para o Governo brasileiro que, para exemplificar, o
4) A Fabrique Natlonal de Bélglque <ISSociou·sc :10 grupo
Muyrink Veigu - trudicionul importador de urmamentos- puru Brasil pugu aos americanos em carta de crédito ubertu ao Tesouro
instulm uma fítbricu em Valença, no Estudo do Rio de Janeiro, puru ~os EUA, para a compra de equipamentos. Se os EUA suspendem o
a produção de fuzis, melrulhudoras de todos os tipos e munição fornecimento, como jü tem ocorrido, alegando pressões do Congres(equipumcnlo leve). Essa filbricu belga i: fornecedora da OTAN so (sempre o Congresso na pauta pura despistar) no sentido do
(Organização do Tratado do Atlímtico Norte) e seu muleriul é re· urmumcnto de países latino-americanos, as Forças Armadns brasileirus licum numu posição extremamente incômod~, pois perdem a
conhecido mundialmente como de primeira qualidade.
oportunidade
de adquirir equipamentos cm outras fontes fornecedo·
5) Os famosos Ianques "Leopard", da Krauss-Massei, a serem
ras,
distanciando-se
de suas congêneres do continente. Isso sem
fabricudos no Brasil, terão 30,40 c 60 toneladas. A filbrica terú ainda
capucidude de realizar o que se chama de Retrofit, sistemu utilizudo considerur outros futorcs desfavoráveis do Acordo que nos prende
nos Estudos Unidos,
pelos grundcs fabricantes de urmumentos puru remodelnr tunqucs
Entre esses fatores destacam-se, nos meios militares. Os seguinvelhos, dotundo-os de muis apurada tecnologin. lsruel usu esse
sistema com êxito absoluto. O Retrofit serviril fundumenlalmcnle tes pontos:
puru u cxport:Jção,
I• os Estados Unidos fornecem ao Brasil equipamento mili·
6) Ncst.e mês de janeiro, nu segunda quinzena, chegarú uo Brusil
tur obsoleto e muitas vezes destituído da parte eletronica, condi·
uma equipe de técnicos e executivos de alto nível da Frunça. Truta-se cionnndo-noli, assim, a recorrer aos oficiais americanos para compor
da ''Dclcgution de L'Armuments", que reúne, us principais o equipamento c manipulá-lo:
indústrias de armamentos fnmceses e que se dispõem, também, u pro2Y oficiais americanos acompanham os oficiais brasileiros na
duzir muteriul bélico no nosso País. Essa missão negociurú com us lisculizm;ào das nossas manobras e no uso dos equipamentos, o que
autoridades militares brasileiras u instalação de fúbricas no Brasil provocu uma situação constrangedora, até mesmo para os ameripara a produção de explosivos e misseis da alta tecnologia. No· mo·
canos incumbidos da tarefa:
rnenlo só dispomos de umu indústria urtesanul em São Paulo.
3• o Acordo tem sentido colonizador porque impede que o Bra·
Com essa providênciu ji1 concretizada e a próxima fabricação de
siltcnbu
acesso às novas tecnologias militares e nos obriga a concor·
armamentos moderníssimos no País, voltada também para a expor·
dur
com.
u fiscalização americana. E, ainda, porque o governo
tucrao. o Exército brusileiro estur{t tiio bem equipndo quanto os
melhores do mundo c o Brasil terí1 se dcsviliculudo totalmente do americano, sob pressão do Congresso e da Imprensa dos EUA, pode
controle exercido pelo,govcrno norte-americano sobre nossa politica suspender a qualquer momento o fornecimento de urmumentos
de urmumentos. gan,hundo, assim, suu vcrdudeiru imdepcndt:ncia muitus vezes jú pagos, através de curtas de crédito, impedindo-nos,
ainda, de adquirir equipamentos mais modernos e sofisticudos em
militur.
É claro que essa nova politica militar brasileira, que começa ·a outros países,
A denúncia do Acordo Militar pelo Governo brasileiro, além de
lier executada no sctor do Exército, não signilicu um uto inumistoso
pura com os Estados Unidos, uos quuis nos ligam sentimentos fru· libertur as Forças Armadas da "colonizaçilo" militar americuna, faciternos, nem implica no nosso desligamento do bloco ocidcnl!ll lilurú o acesso do Brusil à moderna tecnologia de equipamentos
liderado pelos norlc-umericunos. Continuamos uliudos dos EUA, mililures de todos os nfveis o que, de resto, já está sendo providenciamali pruticumos um uto de soberaniu. Ede uutonomiu militur.''
do."
res (de longe} do mundo, utuulmcntc. 1-f(l vúrias versões desse tunquc

Rio, Domingo, 2/1/7~
"BRASIL VAI POR TERMO À COLONIZAÇÃO MILITAR
Adlrson de Barros
A denúncia do Acordo Mililllr Brasil-Estudos Unidos, unun·
ciudu cm absoluta primeira-muo por este colunista hl1 uma semana,
por(t termo uo estltgio de uutt:nticn ucolonizuçi'to rnilitur" cm que nos
encontramos, garantindo ils Froçus Armudus brasileirusu real inde·
pendéncin técnicn c o uccsso à mnis modcrntl tecnologia militur de
que prccisum pura ulcançur-sc ii posiçuo compulfvcl com o status de
umu nuçuo politicumcnle uduhu e cm pleno desenvolvimento
cconômico c soei ui.

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Nada muis huven·
do que trutar, vou encerrar a sesilo, designando pura a próxima a
seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votuçilo, cm turno único, do Requerimento n' 6, de 1977, do Senhor Scnudor Vasconcelos Torres, solicitundo a lrunscrição, nos
Anuis do Senudo Fedcrul, du mensagem de congrutuluções do Exce·
lentíssimo Senhor Ministro d11 Marinhu, Almiruntc Azevedo
Henning, por ocusino do aniversário de criação do Corpo de Fuzileiros Nnvuis.
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-2Discussilo, cm turno unico, do Projeto de Lei d11 Ctim11ru no 71,
de 197(1 (no 1.315-C/75. nu Casa de origem), que introduz acréscimos
c modincuçõcs na Lei dos Registres Públicos, tendo
PARECER, sob n• 933, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, favorãvcl, noncrmos do substituti·
vo que llfcrccc,

-3Discussüo, em primeiro turno, do Projeto de Lei dÔ Senado n•
122, de 1975. do Sr. Senador Leite Chaves, que assegura ao lavrador
o direito de pagar o débito agrícola por meio de consignação judicial
do produto upenhudo, ou nnanciado, tomando-se por base os preços
mínimos nxudos pelo Governo Federal, tendo
PARECERES, sob n•s 833 e 834, de 1976, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dt~dc, nos termos do substitutivo que oferece: e
-de Agricultura, favorável ao projeto, nos termos do substituti·
vo du Cnmissi'io de Constituição c Justiça,

-4Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
193, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que introduz
alteração nu Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975. que "estabelece a
dcscuractcriznçüo do sulário mínimo como futor de corrcção monetÍI·
ria", tendo
PARECERES. sob n•s 902 e 903, de 1976, das Comissões:
-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dudc: c
-de Leglslaçio Social, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - Estí1 encerrada a
sessfiu.

( L,•,•ama-.H' a sessão às 18 horas e 50 minuto,\'. J
DISCURSO PRONUNCIADO' PELO SR. DINARTE
Mt1RI7. NA SF.SSÀO ORDINÁRIA DF. 15·3·77 F. QUF.,
ENTRF.QUF. t1 REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI·
CttDO I'OSTER/ORMENTF..
O SR. DINARTEMARIZ (ARENA-RN. Pronuncia o scguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos. hoje, assistindo Úo 3• aniversário do 4• Governo da
Revolução. Sem dúvida, isto representa, dentro do processo histó·
rico nacional. um gruto acontecimento aos que defendem os flllStU·
lados da Revolução de marco de 1964 e sobre o qual, outros ora·
dmcs uquijú se munifesturum. inclusive o Líder do meu P11rtido,
Ouvi o discurso blblico do nobre Scnudor Nelson C11rneiro, no
qual, com o brilho de sua inteligência e o espírito crítico de que (:
dotndo, incursionou pela História Sngradn pnrn lembrnr aquela pns·
sagem em que Deus mandou que se fizesse nluz, e a luz foi feitn.
Sr. Presidente, este Puls esteve, no pussudo, sob umeuça de
mergulhur nus trevas, mus, cm 1964, u 31 de murço, u Revolução
iluminou os cuminhos do seu ruturo,
Nus rúpidus consideruçõcs que estou fuzcndo, desejo trazer pnru
os Anuis dcstu Cusu umu crõnicu do Professor Austrcgésilo de Athay.
de, velho combutcnte e mestre de tantus geruçõcs de nosso Puis,
publicudo no Correio Brazlliense de hoje. O titulo "Grande Mestra
du Vidu" ele uplicu uo comentítrio que faz sobre u subcdoria du polfti.
cu ingksu, uo meu ver. n maior dcmocruciu que uindu hoje existe cm
todo u mundo, A supedoriu inglcsu- unrma ele- cst(t nu puciénciu
com que u polilicu cxtcrnn tem subido conduzir u convivência com os
outros puíscs !.lliC compõem o quudro univcrsu\, No seu urtigo, ele
ul11de u visitu que cstú l'u1.endo, nestu horu, o Primeiro-Ministro du
Gru-llrctunhu u Wushingl<in, edil:
"0 l'rimc:ro-Ministro da Grà-Brctunhu estú visitundo
Wnshin~ton

c ns suus convcrsus.cmn o nco·Prcsidcntc Jimmy
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Curtcr devem ser muito intcrcssuntcs. Algo transpirou nos
jornuis, como por exemplo o conselho que o cxpcrimentudo
brittinico deu uo jovem cstudistu umcricuno: ter paciência
com os pufscs que não adotum nem praticam os regimes
dcmocrítticos que, com tuntus diferenças c pcculiuridudcs, visem nu lnglutcm c nos Estudos Unidos, A pucii:nciu é virtu·
de dus rculizuçilcs durudourus c de longo alcuncc.
O êxito da Inglaterra quando exercia a liderancn incon·
tcstúvcl do mundo. com o ..governo dus ondus" em todos os
mures. nusccu e sustentou-se no espírito de tolcriinciu c
··
ucomodacão de Suu Mujestudc. Logo os ingleses uprcndcrum
u grnndc lição do convivia com os contrúrios. Jumuis pensu·
rum cm obri!Zur as nações próximas ou remotas u aceiturem
us instituiçõcs,próprius e inulicn(tveis do Reino, desde Hen·
riquc III. Longe disso. cediam aos costumes c prúticas locais,
certos de que com o tempo e o bom exemplo os súditos do
Império ucnburiam imitando n metrópole. Em vez de demo·
cruciu. começavam por ensinar o uso do chá das cinco.
A liberdade não é privilégio de ninguém, mus uma aspi·
. nu;rto constante de todos. Muni festa-se, no entanto, de manei"' diversa. c o mal de alguns é: pretender impô-lu dentro dos
seus moldes. Se algumu coisa merece respeito e é básico na
sociedade dos povos, é: o princípio du autodeterminação:
dcix:tr que cadu qual viva como pode e segundo as suas
regras trudicionuis c históricas. Entendamos: se há direitos
dos homens, também existem direitos das Nações, A Subedo·
riu estú em compreender e esperar. A paciência é grande mestre da vidu,"
Sr. Presidente, uchci por bem, hoje, trazer pura os Anais da
Cusu - repito - este comentário do Professor Austregésilo de
Athuydc.
A Revolução teve por princípio libertar o País econõmicu c poli·
tict1mcntc de outras nuções que durante tantos anos nos exploruvum
e assegurar o desenvolvimento, a ordem e a tranqUilidade aos brasi·
1ciros,
A caminhada nflo tem sido fflcil, embora constante e corajosa,
como neste momento em que o Presidente Ernesto Geisel. com tuntu
enciência e truduzindo o sentimento unãnime da Pátria, rccusu a in·
tcrferéncia nos nossos problemas internos de um País que esquece
uma convivência fraterna que durante Cantos anos vem alimentnndo
os nossns dois povos.
Pois bem, Sr. Presidente, o principio de libcrdudc foi o princípio
da Revolução de 1%4,
O Sr. Leite Chaves (M DB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
OSR. DINARTEMARIZ (ARENA- RN)- Pois não.
O Sr. Leite Chaves (M DB - PR) - Não sei que sugestão
V. Ex 9 da riu uo Presidente Curter, se estivesse em condições de o
fu1.er. S. Ex• cstt'l dundo cumprimentou umu lei americana que exige
do Executivo uma prcstucilo de contus ao Scnudo, somente permitin·
do ajuda itquclcs paises que não violentem determinados direitos. (:
umu lei do Senado que pré-existiu à posse do Presidente Jimmy Cu r·
ter. Não sei se V, Ex• leu num dos últimos Times o conceito que o
povo amcricnno estú fuzendo do novo Presidente. Li em um desses
cinco ultimas números do Times um11 reportagem uccrcu da Cusu
Branca c dos novos rumos que lhe estú imprimindo o novo Governo.
Diz o magazine que desde Washington jumuis um Presidente chegou
a rccchcr tunto upoio público, tunto ucatamento popular quunto o
Presidente atuul. E hít três ou quutro dius, u Galiup chegou u lhe dar
um percentual de 71 o/,,, Quero ubstruir a situuçào do Brasil, porque
mio h:mus, nem sequer, condições pura um julgamento interno: quero udstringir·mc uo posicionumento de S. Ex• cm rcluçuo ulei umcri·
cana, de somente dur ajuda í1queles pulses que respeitem detcrminu·
dos direitos porque, do contn\rio, eles podcrium ujudur, inclusive, u
um puls 'Iuc est(t sendo ucusudo pelo mundo de violentar esses di·
rei tos como Ugundu, por exemplo. Quundo uquela lei foi promulgu·
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da nos Estudos Unidos, o povo americano levou cm considerucüo li- · rio que lihcrt<lu este País. E, ai de nós, ui de todos nós, polfticos ou
çõcs históricas, ratos remotos c recentes, que o deixaram cm posiçüo de outms onividudcs, se nos urrcdurmos dos caminhos que fomm
dificil perante o mundo. O Governo umericuno chegou, cntiio, u ver tr:1çndos puru libcrtur a nossa P{atriu dus dificuldades c, sobretudo,
que somente os pulses que praticam u democracia e u libcrdude du domínio de outru idcologin que não condiz com us nossus tradipodem dar-lhe apoio duradouro, porque aqueles que se estribam em ções c muito menos com n nossn luta cm dcfc~m du nossu libcrdudc,
outros apoios, cm outras fontes, silo transitórios e somente os dei· como Nação,
Sr. Presidente, minhas palavras .<ào de confiança no futuro c de
xam cm situações difíceis, como os deixaram no passado. De forma
rcufirmuçào na lutu pela continuidude rcvolucion(ariu. {Muito bem!
qu~.:, abstruindo u situação do Brasil, por não termos, nem sequer,
condições de comcntur, acho que, em relucilo uo Governo ameri- Pulmas.)
cano, o Presidente está procedendo de acordo com as promessas fei·
ws nu cumpunhu. Muito obrigado u V, Ex•
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o
upurtc de V. Ex• mas permita-me, muis uma vez, ufirmur, e desta vez
cnflllicumente, que niio me interessu o que o povo dos Estados Uni·
dos pense em relação ao seu Presidente. O que me interessa é saber o
que os brasileiros pensam sobre o meu Presidente e tenho certeza de
que, nesta hora, o povo brasileiro está ao ludo do Presidente Ernesto
Geisol. Pouco importa que V. Ex• ou outros achem normal que o
Presidente dos Estudos Unidos venha aqui nos intimidar. O que inte·
ressa í: saber-se que temos nu Chefia do Governo um auti:ntico
putriota capuz de defender u nossa autonomia.
O que me interessa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, í: registrar o
ucontccimcnto c u solidariedade que todos nós brasileiros devemos
ao Presidente da República, nu hora em que ele corajosamente e
bravamente está defendendo a autonomia da nossa Pátria: o que me
interessa é exultar a figura do Presidente quando ele conseguiu, atra·
ví:s de um tratado com u Alemanha, trazer ,P-ara o nosso País. com· o
acordo nuclear, o maior avanço que o Brasil já deu nesses últimos
séculos, no rumo da conquista da Cii:ncia.
Nada, talvez, marque mais o futuro do nosso Pais do que u
presencu da energia nuclear, quando o próprio mundo está ameu·
çudo no seu desenvolvimento básico, diante da crise de petróleo,
nolltdumente os países como o nosso, ainda carente de produção.
Somos um país em desenvolvimento econômico ~ politicamente e
pacientemente haveremos de ocupar o lugar privilegiado que a Histó·
riu nos reserva entre os que defendem a civilização ocidental.
A Revoluçilo de 1964 foi feita cm nome da liberdade. O nosso
País estava ameaçado de ser escravizado. Poderia parodiando o Sena·
dor Nelson Carneiro, afirmar: "estávamos na escuridüo e fez-seu luz
com <Í Revolução." Entiio, o que nos cabe í: u cuminhudu firme, segu·
ru. dentro do processo revolucionário. Enganam-se aqueles que pen·
sam que o Presidente du República vui retornur u um sistema j(t histo·
ricamente condcnudo: isso seria retornar aos dias de apreensão e de
inccrh:l:ts que vivemos no pussudo.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, deixo aqui, nesta hora, u minha
solidariedude no Presidente pela atitude que tem tomado. Mas, tum·
bém, quero dur u minha doliduriedadc uo Movimento Revolucioná··

CONSULTO RIA-GERAL
PARECER N•7/77
Sobre propoota de Manutençio e Aulstêncla Técnica doo
Elevadores Otlo.
Elevadores Otis S/A oferece minuta de contrato para serviço de
manutenção de elevadores, pelo prazo de um ano, a contar de I• de
janeiro último.
11. O Senhor Primeiro-SecretArio, segundo disposição constante do Ato n• 9, de 1973, da Comjssão Dirctora, é competente para
dispensar licitação, nas condições ali indicadas.
lll. O aludido Ato manda aplicar, subsidiariamente, o Decreto·
lei n• 200, às licitações levadas a efeito pelo Senado.
IV, Esse Decreto, no seu art. 126, parágrafo 2•, letra d, previ: a
dispensa da licitacilo
"nu aquisição de materiais, equipamentos ou gi:neros
que só podem' ser fornecidos por produtor, empresas ou
representante comercial exclusivos, bem como na contrata·
cão de serviços com profissionais ou firmas de notória
especialização".
V, ~ u hipótese cm causa, pois Elevadores Otis S/ A é o próprio
fabricante dos elevadores,
VI. As cláusulas c condições da minuta sob exame atendem às
normas que disciplinam os contratos do gênero, sendo, de resto,
idi:nticas às do contrato atê então cm vigor.
VIl. Assim, desde que o Senhor Primeiro-Secretário, apoiado
no art. 126, § 2•, letra d, do Decreto-lei n• 200, haja por bem dispensar a licitação, o contrato poderá ser firmado, nos termos da
minuta oferecida.
;;; o parecer. - Paulo Nuneo Aueusto de Figueiredo, ConsultorGeral.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de ntudo e parecer 10bre a me1111eem n• 2, de
1977 (CN), que 111bmete l dellberaçio do Conereuo Nacional
texto do. Decreto-lei a• U92, de 6 de dezembro de 1976, que
"dlspie 10bre a utlllzaçio pardal de crfdllot do Imposto 10brc
Clrculaçio de Mercadorlu na deduçio do Imposto 10bre
Produtos Industrializados ou nas modalldadn de apronl·
lamento lndlcadu pelo Mlnlztro da Fazenda",
ATADA
I• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE
MARCO DE 1977 (INSTALAÇÃO)
As dezesseis horas e trinta minutos do dia oito de murco do ano
de mil novecentos e setenta c sete, no Auditório do Senado Federal,
presentes os Srs. Senadores Braga Júnior, Hclvfdlo Nunes, Virgllio

Tâvoru, Heitor Dias, Ruy Santos, Saldanha Derzi, Orestes Quórcia c
Ruy Carneiro c os Srs. Deputados Antônio Gomes, Angelina Rosa,
José Haddud, Octacflio Almeida, Abdon Gonçalves, Oswaldo Lima
e Antunes de Oliveira, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n• 02, de 1977 (CN), que
submete à dclibcraçilo do Congresso Nacional texto do Decreto-lei
n• 1.492, de 6 de dezembro de 1976, que "dispõe sobre a utilização
parcial de créditos do Imposto Sobre Circulacilo de Mercadorias na
dedução do Imposto sobre Produtos Industrializados ou nas modali·
Jades de aproveitamento indicadas pelo Ministro du Fazenda".
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume n
Presidência o Sr. Senador Ruy Santos, que declara instalada a
Comissão.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado·
rcs José Surney, Teotónio Vilela c Leite Chaves c os Srs. Deputados
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Antônio Ferreira, Wilmar Guimarães, Sylvio Venturolli e Cottu
Barbosa.
A fim de cumprir dispositivo regimental, o Sr. Presidente
esclarece que ir:\ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presiden·
te. Distribuldas as cédulas, o Sr. Presidente convida para funcionar
como escrutinador o Sr. Deputado Angelina Rosa.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Oswaldo Lima ..........•.•.....:
14 votos.
Em branco . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
Para Vlce-Presldente:·
Deputado Antônio Gomes, ............... .

I voto
14 votos

. I voto
Em branco . . . . . , . , , , . , . . • . . . . . .
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e VicePresidcnte, os Srs. Deputados Oswaldo Lima c Antônio Gomes.
Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Oswaldo Lima
agradece em nome do Deputado Antônio Gomes e no seu próprio a
honra com que foram distinguidos e designa o Sr. Senador Ruy
Santos pura relatar a mutí:ria.
Nada mais hnvendo a tratar, encerra-se a reunião, c, para constar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, sera
assinada pelo Sr. Presidente, demais Membros da Comissão e vai à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer a Mensagem n• 7, de 1977
(CN), que submete à dellberaçio do Conaresso Nacional texto
do Decreto-lei n• 1.496, de ZO de de&embro de 1976, que "altera a redaçilo do Art. 4• do Decreto-lei n• 1.083, de 6 de fevereiro de 1970, que dispõe sobre a Incidência e cobrança do Imposto Único sobre Minerais, concede Isenções, e d' outras
providências, modificado pelo Decreto-lei n• 1.401, de l3 de
maio de 1975".
11 REUNIÃO. REALIZADA EM 10 DE MARCO DE 1977
(INSTALAÇÃO)
Às dez horas do dia dez de março do ano de mil novecentos e
sctcntu c sete, no Auditório do Senado Federal, presentes os Srs.
Senadores José Sarney, Heivídio Nunes, Jessí: Freire, Augusto Franco, Lourival Baptista, Gustavo Capanema, Otair Becker, Agenor
Ma ria c Adalberto Sena e os Srs. Deputados Antônio Gomes,
Marcos Tito e Gamaliel Gaivão, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre u Mensagem n• 7, de 1977 (CN), que
submete i1 deliberação do Congresso Nacional texto do Decreto-lei
n• 1.496, de 20 de dezembro de 1976, que "altera a redaçã~ do Art.
4' do Decreto-lei n• I.083, de 6 de revereiro de 1970, que dispõe sobre
a incidência c cobr:mça do Imposto Único sobre Minerais, concede
iscn~ôcs, c d:í outrns providências, modificado pelo Decreto-lei n•
1.402, de 23 de maio de 1975".
De ucordu com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Gustavo Capanema, que declara instalada
n Cumissno.
Deixam de comparecer, por motivo justincado, os Srs. Senildores Manos Leilo c Orestes Quércia e os Srs. Deputudos Henrique
Brito, Vasco Amaro, Osmur Leitão, Ribumar Machado, Fcrrnz
Egrcja, Gcncrvino Fonseca, Osvaldo Buskei e Frederico Brnndilo.
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A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr, Presidente csclurccc que irí1 proceder a eleição do Presidente e do Vicc~Prcsidcntc.
Distrihuídas ns cédulas o Sr. Presidente convidu rum1 funcionur
como cscrutinndor o Sr. Scnndor Augusto Frnnco.
Proccdidtl u clcicüo, vcrilicu-sc o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Mnrcos Tito .. , .. , ... , . , ... , ......... li votos
Em bmnco .... , , ..... , ... , . , . , . , . .. .. . . .. . . . . .. . I voto
Para Vlce-Presldente:
Deputado Osmar Leitilo . , .. , .. , .... , ........... 12 Vl1_tos
Siin dcclurados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prcsidcntc, os Srs. Deputados Marcos Tito e Osmnr Leitão .
Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Marcos Tito agrudecc
cm nome do Deputado Osmar Leitão e no seu próprio a honm com
que romm distingUidos c designu o Sr. Senador José Sarney para rclutur a matéria.
Nndn mui.~ havendo u tratnr, enccrrn-se u reunião c, para constar, cu, Clcidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que lida c uprovudíl, será assinadu pelo Sr.
Presidente, demais membros da Comissão c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 85,
de 1976 (CN), que submete à dellberaçio do Congresso Nacional texto do Decreto-lei n• 1.490, de 30 de novembro de 1976,
que "altera a lealslaçio relativa ao Imposto Único sobre
Lubrificantes e Combustlvels Llquldos e Gasosos, concede lsen·
çilo fiscal, e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE MARCO DE 1977
Às dczc~scis horas do dia quinze de março do uno de mil novecentos c setenta e sete, no Auditório do Senado Federal, presentes os
Srs. Senadores Jurbus Passarinho, Helvídio Nunes, Arnori de Mello,
Ruy Santos, Saldanha Derzi, Roberto Saiurnino e Evel(JSio Vieira e
os Srs. Dcpuwdos Nunes Rocha, Henrique Pretti, Rarael Faraco,
Fern:mdo Gonçalves, Gcnervino Fonsecu e Ruy Brito, reiíne-se a
Comissüo Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n•
85, de 1976 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional
texto do Decreto-lei n• 1.490, de 30 de novembro de 1976, que "alto·
ra a legislação relativa ao Imposto Único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Liquidas e Gasosos, concede isenção fiscal, e dú outras
providêncius''.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado·
res Cattcte Pinheiro, Jessé Freire, João Calmon c Marcos Freire e os
Srs. Deputados Joilo Vargas, Hélio Levy, Henrique Cardoso, Walter
Silva cOdacir Klein.
Em seguida, é dispensuda a leitura du Ata da reuniiio anterior,
que logo após í: dada como aprovada.
Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senudor Roberto Saturnino,
concede a paluvru ao Sr. Deputado Henrique Prctti, Relutar da
mutériu, que emite purcccr favorúvc\ nos termos do Projeto de Dccrc·
to Lcgislutivo,
Posto cm discussão c votação, é o parecer uprovudo, sem restrições.
Nudn muis huvcndo u trutur, encerru-se u reunitio e, puru cons·
tur. cu, Clcidc Mariu Barbosu Fcrreiru Cruz. Assistente de Comis·
silo, lavrei a presente Atu que, lida cuprovada, scrú assinudu pelo Sr.
Presidente c vui i1 publicaçiio.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 16tSESSÀO,EM 17DEMARÇODE 1977
I. l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

l.l.l - Pareceres
ReferenU'.'i à.v seguintes matérias:
-Projeto de Resolução n• 105/76, que suspende, por in·
constitucionulidude, expressões que menciona, constantes do
purúgruro único do urt. 34 e do§ 2• do nrt. 36, ambos do De·
crcto·lei n• 167, de 14 de revereiro de 1967, do Estado de São
Paulo. (Redução linal.)
- Projeto de Resolução n• I02/76, que suspende a exe·
cuçüo, cm parte, do art. 16 do Decreto-lei n• 60, de 21 de no·
vembro de 1966, com a redução do Decreto-lei n• 668, de 3 de
julho de 1969, (Redução linul.)
-Projeto de Decreto Legislativo n• 2/76 (n• 37-A/76, na
Cümura dos Deputados), que aprova us Contas do Presidente du
Repúblicu, relativas uo exercício de 1974. (Redução li na!.)

1.2.2 - Comunlcaçio da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal,
u realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Diu
que designa.

1.2.3 - Oficio
-Do Uder do MDB, solicitando mandar incluir como
membro titular du Comissão de Legislação Social o Sr. Senador
Orestes Quérciu, excluindo du mesmu o Sr. Senudor Murcos Frei·
rc.

1.2.4- Fala da Presidência
- Designação do Sr. Senudor Orestes Quérciu como mem·
bro titulur du Comissão de Legislação Social.

1.2.S - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senudo n• 24/77. de autoria du Co·
missilo Diretoru, que reujustu os vencimentos dos servidores do
Scnudo Federal, e dá outrus providências.

- Projéto de Lei do Senado n• 25/77, de autoria do Sr. Se·
nudor Nelson Carneiro, que dispõe sobre as relações de trabalho
dos empregudos cm cdiftcios c outras edilicaçãcs similares.
- Projeto de Lei do Senado n' 26/77, de autoria do Sr. Se·
nadar Osires Teixeira, que acrescenta inciso ao artigo 18 da Lei
n• 4.506, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre imposto
que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza.

1.2.6- Requerimento
N• 25/77, do Sr. Senador Daniel Krieger, solicitando que o
Projeto de Lei do Senado n• 146/75, seja anexado aos Projetas
de Lei do Senado n•s 36/71; 47 /74; 211 e 252/75 e 68/76, que jú
tramitam em conjunto.

1.2.7 - Discursos do E~pedlente
SENADOR BENJAMIM FARAH- Problema da mortan·
dudc periódica de peixes nu Lagoa Rodrigues de Freitas, na ci·
dadc do Rio de Janeiro.
SENA DOR DANTON JOBIM - Discurso do jornalista
Prudente de Moraes Neto, em homenagem à memória do jornu·
listu J, E. de Macedo Soares, por ocasião da inauguração de lo·
grudouro com o seu nome nu cidade do Rio de Janeiro.
SENA DOR ORESTES QUGRCIA - Considerações sobre
o diúlogo muntido entre os Srs. Petrônio Portelln e Ulysses
Guimuriles e suus conseqUêncius pura o aprimoramento dus
príllicus políticas no Pu is.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n' 6/77, do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, solicitundo u trunscriçilo, nos Anuis do Senudo Federal,
du mensugem de congrt1tuluções do Exm• Sr. Ministro du
Murinhu, Almirante Azevedo Henning, por ocusião do univer·
súrio de criuçilo do Corpo de Fuzileiros Nuvuis. Apro•ado.
-Projeto de Lei da Cümuru n• 71/76 (n• 1.315-C/75. nu
Cusu de origem), que introduz acréscimos e modilicuções nu Lei
dos Registras Públicos. Dlscussilo adiada pura redume du
Comissilo de Constituição e Justiça, nos termos do Requeri·
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mcnto ""' 26/77 c usur da pnluvru nu sua discussão os Srs. Sentidores Fn1nt.:o Montoro c Hclvídio Nunes.
-Projeto de Lei do Senado n• 122f75, do Sr. Senador Leite
Chaves, que assegura :10 luvrudor o direito de pagar o débito agrícohl por meio de consignação judicial do produto apenhado, ou
financiado, tomando-se por base os preços mlnimos fixados pelo
Governo Federal. Dlscussio adiada para u sessão do diu 15-4-77,
nos termos do Requerimento n• 27/77.
-Projeto de Lei do Senado n• 193/76, do Sr. Senador Vasconcelos Torros, que introdoz alterução na Lei n• 6.205, de 29 de
abril de \975, que estabelece a descaracterização do salilrio mínimo como fator de corrccào monetária. Aprovado em primeiro
turno.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SF:NtiDOR LUIZ VIAN.·I - Observaçõ.s de S. Ex•
quanto i1 institucionuli;r.nção de uma ordem jurídica democrática
no Pais, de acordo com os postulados da Revolução de 1964.
SF:NA DOR EURICO RF:ZENDE, como Líder- Comen·

túrios 11 tópicos do discurso do Scnudor Luiz Yium1.
SI:"NADOR FRANCO MONTORO, co1110 Líder- Considerações sobre os debates havidos cm torno do' discurso do Sr.
Luiz Viana.
SENADOR DOM[C/0 GONDIM- Aproveitamento do

sorgo como

fnnt~:

de energia n:novúvcl.

SENADOR NELSON CtiRNEIRO- Apelo em favor de

runcionúrios púhlicos fcdc:ruis que menciona.
SEN.·iDOR J.OURIVtll. BAPTISTA -Manifestação de
pesar pelo falecimento do Sr. João Vuleriano dos Santos, Pre·
feito de Tobius Burreto-SE.
SF:NiiDOR MAURO BENEVIDES- Transcurso do 85•
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l-ATA DA 17•SESSÃO, EM 17DE MARÇO DE 1977
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
l.l,l - Oficio
-Da Liderança do MDB, na Cf1maru dos Deputados, de
substituição de membro nu Comissüo Parlamentar Mistu de lnquirito incumbida de examinar e emitir relutório sobre o Requerimento n•IS/76-CN.
2.3- ORDEM DO DIA

- Parecer du Comissão dt: Rclncõcs Extcriort:s sobre a Mensagem n• 46/77 (n• 58/77. na origem), pela qual o Senhor Presidente du Rcpúblicu submete ao Senado u escolha do Sr. Milrio
Gibson Alves Burboza. Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, puru exercer u funçüo de Embuixudor do Brasil
junto;, República da Itil lia. Apreciado em sessio secreta,
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- ATO DA MESA DO SENADO FEDERAL
- N•l. de 1977.
4 -INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
-A tu de rcuniüo do Conselho Deliberativo.
-Balancete Patrimonial em 31 de janeiro de 1977.
- DcmonstracUo da conw "Receita e Despesa" do mês de
janeiro de 1977.
5- CONSULTO RIA GERAL
- Pareceres n•s 8 e 9, de 1977.

anivers(lrio da Tirografia Mint.•rvn, no Estado do Ceará.

6- ATAS DE COMISSOES

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

7- MESA DIRETORA
8- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

ATA DA 16• SESSÃO, EM 17 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, AMARAL PEIXOTO E MAURO BENEVIDES
;IS /4 1/0il.-!S f:' .W MINUTOS, t1CHtiM-SF: PRF:SENTES
OS SRS. S/:'X.-WORI:'S:

Adalberto Scn:~- Altevir Leal - Evandro Carreira - Cattete
Pinheiro - Jmhas Passarinho - Rennlo Frunco - Alexandre
Costa- lknri<JUe de Lu Rocquc- Josí: S•~rney- Í·le\vidio Nunes
- PetrL1nin PLlrlcll:.l- Mauro Benevidcs- Wilson Clonçulves A~enor tvluria- !)inarlc: Mari01.- Jessé rrc:ire- Dnmícin Gondhn
- rvlihnn Cahral - Ruy Curnciro - Pnulo Guerra - Arnnn de
Mello- Teotônio Yileln - Augusto Fruneo - Gilvun Rnchn l.nuriv:1l Baplhlil- I leitor Dias- Luiz Viuna- Ruy SuntnsEurh:n Rwcndc - .lnrw Ca\mon - Amaral Peixoto - Ruhc:rtn
Saturninn- Benjamim F:~r:1h- Danton .lohim- Itamar FruncoMug:dhih:s Pinto- Franco Montoro- Otto Lehmunn - U101.uro
Barho;a - O'iin:.; Tci:"icira - Mendes Cunule - /\ccíoly Filho l.c:itc Chaves- l.cnoir Vurgas- Duniel Krieger- Puulo Brossurd.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- A listu de presençn
ucusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Huvendo número regimentul, declaro uhertu u sessão.
O Sr. I ''·Sccrelt1rio vai proceder a lcit uru do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N•l7, DE 1977
Comissão de Redução
Redaçilo Onal do Projeto de Resoluçilo n•I05, de 1976.
Relator: Senador Helvidlo Nunes
A Comissuo apresenta 11 reduçuo final do Projeto de Rcsoluçilo
n• 105. de 1976, que suspende, por inconstitucionalidndc, expressões
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que menciona, constantes do parágrafo único do urt. 34 c do § 2• do
art. 36, ambos do Decrcto·lci n• 167, de 14 de fevereiro de 1967, do
Estado de Süo Paulo.
Sala das Comissões, 17 de março de 1977, - Adalberto Sena,
Presidente - Helvldlo Nunes, Relator - Saldanha Derzl - Danton
Joblm.
ANEXO AO PARECER N•l7, DE 1977
Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 105, de 1976.
Faço saber que o Scmtdo Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VIl, da Constituiçüo, e cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

,DEI977

Suspende, por inconstitucionalidade, expressões que men·
clona, constantes do parágufo único do art. 34 e do § 2• do art.
36, ambos do Decreto-lei n• 167, de 14 de fevereiro de 1967, do
Estado de Sio Paulo,
O Senado Federal resolve:

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos
termos d:t decisão dcnnitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
cm 3 de dezembro de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário
n• 78.466, do Estado de São Paulo, a execução das expressões:".,, c
20% (vinte por cento) no Juiz· de Direito da Comarca. parcela que
scril recolhida ao Banco do Brasil S/ A, e levantada quando das
corrciçõcs a que se refere o art. 40", constantes do parágrafo único
do art. 34 c",, e ao Juiz de Direito da Comarca", constantes do§ 2•
do art. 36, ambos do Decreto-lei n• 167. de 14 de fevereiro de 1967,
daquele Estado.
PARECER N• 18, DE 1977
Comlssio de Redado
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• 102, de 1976.
Relator: Senador Danton Jotilm
A Comissüo apresentu a redução nnal do Projeto de Resolução
n' I02, de 1976, que suspende o execução, em parte, do art. 16 do De·
creto·lci n• 60, de 21 de novembro de 1966, com a rcdaçiio do De·
creto·lci n• 66S, de 3 de julho de 1969.
Sula dus Comissões, 17 de março de 1977.- Adalberto Sena,
Presidente - Danton Joblm, Relator - Saldanha Der~l - Helvfdlo
Nunes,
ANEXO AO PARECER N• 18, DE 1977
Redaçilo ftnal do Projeto de Resoluçio n• 102, de 1976.
Fuço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt.
42, inciso Vil. da Constituição, e eu.
, Presidente,
promulgou seguinte
, DE 1977
RESOLUÇÃO N•
Suspende, em parte, por Inconstitucionalidade, a execuçio
do art. 16 do Decreto-lei n• 60, de 21 de novembro de 1966,
com a redaçilo dada pelo Decreto-lei n• 668, de 3 de julho de
1969.
O Senado Federal resolve:
Artigo unico. 1: suspensa, por inconstitucionalidade, nos
termos da dccisüo dcnnitivu do Supremo Tribunal Federal, proferida
cm 9 de fevereiro de 1976, nos autos do Connito de Jurisdição
n• 5.966, do Estudo de São Paulo, a execução do urt. 16 do Decreto·
lei n• 60, de 21 de novembro de 1966; com a redução dudll pelo
Dccrclo·lci n• 668, de 3 de julho de 1969, nu parte em que determina
sejam "os feitos de interesse do Banco Nucionul de Crôdito
Cooperativo S/ A processados privutivamcntc perante a Justiçu
Fcdcrul com os direitos, privilégios c prerrogativas da Fazenda Nu·
ciunul".
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PARECER N• 19, DE 1977
Comllllio de Redaçio
Redaçio ftnal do Projeto de Decreto Le1lslatlvo n• 2, de
1976 (n• 37A/76, na Cimara doo Deputados),
Relator: Senador Saldanha Derzl.
A Comissilo apresenta a redaçilo nnal do Projeto de Decreto
Legislativo n• 2, de 1976 (n• 37-A/76, na Câmara dos Deputados),
que aprova as Contas do Presidente da Repúblico, relativos ao exerci·
cio de 1974.
Sala dos Comissões, 17 de março de 1977, -Adalberto Sena,
Presidente - Saldanha Derzl, Relator - Helvldlo Nunes - Danton
Joblm.
ANEXO AO PARECER N• 19, DE 1977
Redaçió ftnal do Projeto de Decreto Legislativo n• l, de
1976 (n• 37·A/76, na Cimara doo Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
urt. 44, inciso VIII, do Constituição, e eu,. - - - - - - Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1977
Aprova as Contas do Presidente da República, relativas ao
exerclclo de197A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Silo aprovadas as contas prestadas pelo Senhor
Presidente da República, relativas ao exercicio nnanceiro de 1974, nu
.forma dos arts. 44, inciso VIII, e SI, inciso XX, da Constituição.
Art. 2• Os diversos responsáveis pelo Administração Diretu e
lndireta que nilo apresentaram ao Tribunal de Contas do União os
balanços anuais referentes ao exerclcio de 1974, no prazo estabele·
cido pelo Decreto n• 71.660, de 4 de janeiro de 1973, ncam sujeitos
às penalidades previstas no art. 53 do Decreto· lei n• 199, de ~5 de fe·
vereiro de 1967 e Resoluções daquela Corte.
Art. 3• O Tribunal de Contas da União tomará as providências
cabíveis para a aplicaçüo das sanções a que se refere o artigo anterior.
Art. 4• Este Decreto legislativo entro cm vigor na data de súa
publicação, revogadas as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portello) - O Expediente lido
vai à publicação. (Pauso.)
Através da Mensagem n• 46, de 1977. o Senhor Presidente dn
Republica submete ao Senado a escolha do Senhor Mário Gibson Ál·
ves Barboza,.Ministro de Primeiro Classe, da Carreira de Diplomata,
pura exercer o função de Embaixador do Brasil junto à República da
ltitliu.
Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão
extraordinária a reulizar·se hoje, às IS horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) expediente que será lido pelo Sr. I•·Secretúrio.

Sobre a mesa,

1: lido o seguinte
Brasil ia, 16 de março de 1977.
Excelentlssimo Senhor
Senador Petrõnio Portella
DO. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Nos termos do urt. 65 do Regimento Interno, solicito u Vossa
Excelência mundar incluir como membro titular da Comissão de Le·
gislaçào Social o Senador Orestes Quércia, excluindo du mesma o
Senador Marcos Freire.
Nu oportunidade reitero a Vossa Excelênciu os protestos de
estima e consideração.- Franco Montoro, Lide r doM DB.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu) - De acordo com o
expediente lido, o Sr. Senador Orestes Quérciu pussurú u integrar u
Comissilo de Legislaçilo Social.

!I
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portelln)- Sobre a mesa, pro·
jetos de lei que serão lidos pelo Sr. I•·Secretúrio.
Suo lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 24, DE 1977
Reajusta os vencimentos dos serYidores do Senado Federal, e d' outras providências,
O Congresso Nacional,decrcta:
Art. I• Os atuais valores de vencimentos c proventos dos servi·
dores ativos e inativos do Senado Federal, decorrentes da aplicação
da Lei n• 6.323, de 14 de abril de 1976, são reajustados cm 30%
(trinta por cento).
~ I• Em decorrência do disposto neste artigo, os vencimentos
do pessoal cm atividadc, constantes dos Anexos I c li da Lei n• 6.323,
de 14 de abril de 1976, passam a vigorar com os valores especificados
nos Anexos I c li desta lei.
2• Os valores constantes do Anexo I desta lei não se aplicam
aos servidores que se tenham aposentado com as vantagens de cargo
cm comissão, cujos proventos são reajustados na conformidarlc dO·
disposto no caput deste artigo.
Art. 2• O salítrio·familia passa a ser pago na importância de
CrS 60,00 {sessenta cruzeiros) por dependente.
Art. 3• Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei, serão
desprezadas as frnções de cruzeiro, inclusive em relação aos des·
contos que incidirem sobre o vencimento.
Art. 4• O reajustamento de vencimentos c proventos, cónce·
di do pela presente lei, vigora a partir dei' de março de 1977.
Art. 5• A despesa decorrente da aplicação desta lei serâ aten·
di da à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 6• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7• Revogam-se as disposições cm contrário.

*

J ustlRcaçio
O Poder Executivo, pelo Decreto-lei n• 1.525, de 28 de fevereiro
de 1977, re<yustou cm 30% (trinta por cento) os vencimentos, provcn··
tos, salários c gratificações dos servidores, ntivos e inativos, de sua
administração, com efeitos u partir de I• de março de 1977.
O valor do salário-família sofreu, igualmente correção, pas·
sande a ser devido nu base de CrS 60,00 (sessenta cruzeiros) por
dependente.
As razões que ditaram a iniciativa governamental deflufrnm da
necessidade de se reajustar o poder aquisitivo das retribuições do
funcionalismo público ao fndice inflacionârio, determinante do au·
menta do custo de vida.
· - Nessa mesma linha de coerência - c de conformidade com a
norma constitucional que disciplina o regime de paridade retributiva
nus úreas administrativas dos Três Poderes - no Senado Federal
cumpre u iniciativa legal garantidora de idi:nticas medidas para os
seus servidores, consoante o mesmo principio de vigência.
O presente projeto de lei, assim, obedece ao preceituado nos
urts. 98 e 18, ~ I'· du Constituição, tendo a sua iniciativa respaldada
nus normas do Decreto-lei n• 1.525, de 28 de fevereiro de 1977, e no
11ft. 42, IX, da Carta Magna.
SuJa das Sessões, 16 de março de 1977. - Petrônlo Portella José Llndoao - Amaral Pelxolo - Mcnda Canale - Mauro Renevides - Renato Franco - Henrique de La Rocquc.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEIN•6.323, DE 14DEABRJLDE 1976
ReaJIIIIa oi YeacliiiiiiiOI doa •"ldora do Senado Fedenl
e d' outru proYidhldu.
o o •••••••••••• ••.•••••• •••••••••••• oooo ••••••••••••••• oooo •••
• o oooo •• o o óo,,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o o ••••• to

.......... ············ ··········· ......... ··.· ................ .
. DECRETO-LEI N• 1.525, DE28 DE FEVEREIRO DE 1977.
ReJ,jlllll 01 vendmeat01 e aaltlrl01 doa amldora clvlt do
Poder ExeéudYo, dotlltllbiOI da MaaJalratura e do Tribunal
de Coatu da Uallo, e ü outru proYidillclu.

............................................ ·.·· ............ .
·········· ····· ............................................. .
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• Z5, DE 1!171
• Dllpile lqlln u relacin de trabalho d01 empftlldoa em
tdiRclale outru tdlllclchl llmUam.
O Congresso Nacional· decreta:
Art. I• As relações de trabalho dos empregados em edillcios e
outras edificações simil~res serilo reguladas por esta lei, e, no que
com ela nilo colidirem, pelas normas de Consolidação das Leis do
Tr~balho, aprovada pelo Dccreto:lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
Art. 2• Aplica-se ao trabalho exercido pelos empregados em
edillcios o disposto nas leis números 605, de 05 de janeiro de 1949;
4.090, de 13 de julho de 1962; 4.725, de 13 de julho de 1965 e os
Decretos-leis números 15, de 29 de julho de 1966; 17, de 22 de agosto
de 1966 e 368, de 19 de dezembro de 1968.
Art. 3• Omsidern-sc empregado de edillcios ou edificações
similares toda pessoa que presta serviço em edif!cios coletivos,
comerciais ou residenciais, verticais ou nilo, desempenho de ntivi·
dades de porteiro, zelador, servente, faxineira, vigia e outros, com ex·
ceçil.ó de cabineiros de elevadores.
Art. 4• Para os efeitos desta lei, considera-se trabalho noturno o
executado entre as 19 (dezenove) horas de um dia e a 6 (seis) horas do
dia seguinte.
Parágrafo único O trabalho noturno de que trata este artigo
será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneraçilo
mensal normal.
Art. 5• Rescindido ou findo o contrato de trabalho, o
empregado de que trata esta lei desocupará a moradia no prazo de 90
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(noventu) dias a contar du dntu de notificução dn rescisão ou termo
respectivo,
Purilgrufo único, Quando du rescisão resultar descumprimento
por purtc do empregador de qualquer disposição constuntc destu lei,
dus leis rcferidus no urtigo 2• ou dn Consolidação dus Leis do Trubn·
lho, que dcmunde rcclumução judiciul, a desocupação du moradiu
dur-sc-í1 cm concomit•incin com a execução da sentença ou soluçfio
finul du lide.
Art. 6• Quando o trubolho de empregado de edifícios demundur
o uso de uniformes, estes serão fornecidos, grntuitamcnte, pelo
empregudor.
Art. 7• O zeludor de edifícios, cm ruzão de suu responsubilidade
e comando dos trubulhos, farú jus, por esses serviços, u umu comissão correspondente, no mínimo, u I/3 (um terço) du respcctivu
rcmuncruci'io.

Justlncaçio
Tem u presente proposição o objetivo de regulumentm, uindu
que de formu muito sucintu, us otividudes cxercidus pelo pessoul que
presta serviços na tldministrm;üo de edilicios cm gcrul. ou que, de
outra qualquer forma. exerço atividode nu qualidade de cmprcgudo
de edifícios.
Esltl inici:llivu ê tunto mais oportunu e indispt:nsúvcl na medida
que considcrurmos u condição sócio-económica dos cmpregudos em
edifícios, que é. como subemos, das mais prccúri~ls, fato que não sc
justilica. vez que silo, cm última análise, empregados via de regru, de
condomínios que detêm us melhores condições pum dispensar a esse
pessmd melhor e mais justo tratamento.
Assim é que, pelo projeto sob exame, procura-se ~ar melhores
possibilidades paru que o empregado de edir.cios noo continue sujeitou rwssívcis dcsmundos. de administradores ou síndicos, que nfw
titubcium cm descumprir. nUa poucas vezes. u legislaçflo que lhe..; é
aplidiVcl uindu que subsidiuriumente, consubstanciada cspedulmcnte na Consolidaçt10 das Leis do Tn1bulho.
Procurou-se, portanto. além du disciplinação própria c particuluristu comannte do projeto, estender cx.pliciwmcnte, a :tplicaçiío
geral da Consolidaçõo das Leis do Trabalho, e, particularmente, o
repouco semunul remunerado, de que trata n Lei nY 605, de 5 de
janeiro de 1949: o 13• Sali1rio, consoante dispõe a Lei n• 4090, de 13
de julho de 1962: os dispositivos const:Jntes da Politica Salurial,
consubstimciados nas Leis n•s 4.725. de 13 de julho de 1965 c os
D'ccretos-lcis n•s 15 c 17 de 29'de julho de 1966 c 22 de agllslo de
1966, respectivamente: e, tinafmcntc." us'prerrÜg:ativas di: rccehimcn·
to por purte de empregudos, de sulúrios pugm. em ~ttrnso. ~tcrcscidos
de juros c corrcção monctúriu, a teor do que csttthclece o Dccrc.to-lci
nl' 36H, de 19 de de1.embro de 1968.
Além destes nspectos que se procuru n:gulumcntur. como forma de garuntiu par:t este grupo de trubulhadorcs. huscnu-sc cm ter·
mos mnis purticulnristus disciplinar. por cx.c:mlo. o horúrio noturno c
rc:spcctivo ndicionnl, tendo cm vistn us peculiaridades da atividudc,
especittlmt:nte cm ruzào de seu cur[tter de permunência. no caso dos
vigias: u desocupucilo do imóvel destinado à moradia. t:m caso de
rescisüo ou tci'mino do contrnto de truhulho, a lim de llliC o
emrrcgmlo nl\n st: vcju na triste e lumcntítvcl situação de ter que desocupar sua moradia "t:x·uhrupto", sem nt:nhuma condiçiío de dispor
de um mínimo de tempo necessúrin puru urrunjur uma outru locali·
zaçih1. Assim. cm caso de rl:ciSÜl' nu término de contntto de trahu·
11m, tem o cmprcg.alln. n que i: justo c lógico, lllll prazo mínimo de
noventa dias paru dcsocup:tr a hahitução. llll cm f..'asn de denwnda
judiciul, ~.:ssc pcrindn pndcrí1 ser clastccido até u c.xccuçiio da scntcnçu. ou. at~ o t~rmino da lide propriamente (litu.
Outro uspcctu levado t:m contu foi o uso Llc uniforme por parte
do emprcg.udn, tendo em vistu que estl\o uconteccndo uhusns cm que
o,;Uo estuhclcddus condições segundo us quuis os cmprcg.:tdns si1n
1hrigmlos a usar uniforme por suu contu. Embora este l'utn niio
m:nrru com todos os cmprc!ludos, urge que st: cstahcleçu :1
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obrigatoriedade por parte do empregador, de fornecer os uniformes
no~ trubalhadores,
Buscamos, também, dur solução u dificuldades ocorrentes com
o noll reconhecimento da função de chefia ou outro nome que lhe
queira dar, para os 1.cludores de edifícios, que tendo sob suu
responsabilidade pessoas e serviços, nado via de regra, recebem pelos
serviços prestados 11 esse tftulo. Fixumos, portanto, umu comisssüo
correspondente a I/3 (um terço) du remuneração, como forma de
compensm;iío nüo somente pelos serviços prestados, como tumbi:m,
em r:tziío du respnnsuhilidude da função exercida.
Como podemos verilicur, não pretendemos grandes inovações.
Nem. mesmo pequenas. O que buscumos é tão somente melhores e
mais justus condições purn o exercício da neccssí1ria e nobilituntc
:Jtividadc exercida pelos empregados de edincios, os quuis, não paucus vezes, têm sido considerados como cmpregudos domésticos, e,
vi:t de regra m1 de consequênciu, ulijados dos direitos consubstanciados na Consolidação dus Leis do Trnbulho, fucc no que dispõe
a letra "a", do urtigo 7•, do referido Diploma Consolidado.
De nossa purtc. nf1o utinumos bem com a semelh:Jnçu encontrada entre os t:mprcgudos domésticos típicos e os cmpregudos em edifícios. Entrct:tndo, :1 verdade i: que ess:t similitude tem sido invocada.
ntw pnuc:ts vezes pelu Justiç~l do Trabalho. puru suprimir direitos Jí.
quidos c certos, que dcverium ser reconhecidos. Com u presente
propn~içào. port:mto, ucrcdit:1mos que esse equivoco será corrigido.
Cube, ainda. sulientar que nos grandes centros, como por exem·
pio, na cidade do Rio de Janeiro, o pessoul que trubulhu como emprc·
~mdo t:m t:difícios estí1 sendo convenientemente treinado pam su:.ts
funçtics. de tul modo que, havcrú, dentro de pouco tempo. muita gen·
te cm cnndicõcs. não somente técnicas. mus também Portadores du
urhanid:.tdc indispens{tvel pura o exercício da função. Com efeito,
temos notíciu de que o Sindicuto dos Empregados em Edifícios do
Estadn do Rio de Janeiro. cm convénio com o Serviço Social do
Co;nércin- SESC. vem treinando seus associudos, visando melhor
prcstw;iin de serviços it comunidade.
Por todos esses motivos é que não temos dúvidns de que a
presente proposição encontrar[\ eco peruntc esla C:1sa. pois visa,
antes dc tudo, dar melhores condições de trahalho acompanhadas de
condiçlics mais justas c m:tis humanus, pura t:stu l:.1boriosu clusse de
tr:th:tlhadtlrt:s, que são ns empregados cm edifícios.
Sala das Sessões, 17 de março de 1977. - Senador Nelson
Carneiro.
/.EG/S/.;1('À O C/T;I D..l

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolldaçio das Leis do Trabalho,

........... " .......... ' ....... ................ .......
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LEI N•• 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949
Dispõe sobre o repouso semanal remuner•do e o pagamen··
to de solá rio nos dias rerlados civis e religiosos.

LEI N•4.090, DE 13 DE JULHO DE 1962
Institui a gratiOcaçilo de Natal para os trab~lhadorcs,
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LEI N04,7:!5.DE 13 DE JULHO DE 1965

LEGISLAÇÃO CIT,IDA

Estabelece normas para o processo dos dlssfdlos coletiYos,
e dá outras pro•ldênclas.

LEI N• 4,506, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o Imposto que recai sobre as rendas e proYen·
tos de qualquer natureza.

'. .... ......... .. ' ..... ' .......... ' ............ '' ' ... .
'. '' .... ' . ' ' ........ '' ..................... ' ......... ' ... .
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DECRETO-LEI N• IS. DE29 DE JULHO DE 1966
Estabelece normas e critérios para unlformlzaçilo dos
reajustes sularluls, e dá outras proYidênclas.

DECRETO-LEI N'' 36K, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1968
DisrHlc sohrc efeitos de débitos snlnriais, e d{t outrus
pnwidêndas.
•• ' ' . ' ••• ' ' ' •• ' • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • '

(:ts Comis.w"ies tlt• Com·tilllicào e Justica. dt• Le~islarào
.'-.'oâul t' de Fimm('as. J
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 16, DE 1977
Acrescenta lnelso ao artigo 18 da Lei n• 4.506, de 30 de
no•embro de 1964, que "dispõe sobre imposto que recai sobre
as rendas e proventos de qualquer natureza'',
O Congresso Nacil)nal decreta:
t\rt. 11• O ur1i~o IS da Lei n• 4.506, de 30 de novembro de
19(J4.1k:l a~rcsddo do scguintc inciso XX:

IX. . , , . , , . , , , . " .• ,.,,,,, •. ,,,, •• ,,,,,
As dcspcsus com o pugumento de sulúrios a
~:mpn:g:u.ios dom~sti~os, desde que devidamente: compro·
vmlas, até o limite de 12 (doze) ~mlúrios mínimos."
"i\rt.

XX -

Art. :!t.• O Ministro da Fuzcndtt b:.lixurít
do disposto no urtigo anterior.

~ts

normus necessárias

~~ exc~tu.;fto

1\rt. J•.•

Esta l.c:i cntm cm vigor na dutu de suu publicuçào,

:\rt . ..;•.•

Revngam-sc as disposições cm contrário.
J ustlflcuçilo

O prnjetLl (.JUC om propomos objetivu permttlr que os ussn·
laríadns deúuz:.tm dos rcn(fimenhls brutos os gastos cfctívumcntc
rcalit:u.in ~nm o fHtgamcnto dc salltrios de empregados domi:sticos.
lmpresdndívd ao hom funcionumcnto dus utividndes do lar. u
rnfto·de-nhra domésticu nncra sobrcmum:iru o orçumento familiur.
mormcntc cnm as ohrigw.;lh:s hoje imposta pclu h:gisiuçiio que permi·
te a líli:tçftn da empregada lt Previdência Sociul. com os encurgos
del:tllcc,lfrcntcs.
Nn muJH.in :ttu:\1, a dona dc casa vem. cudu vez mais, buscando
o trabalho para :unp\iar o orç:uncnto du fnmflia, tornundo indispcn~~tv~:l •tl:tll:lhlmH,,'i'lll de cmprc.:gmlu domésticu.
Fntendt:nHlS tamh~rn. que a Ueduçào proposta nuxiliurú a re·
gularitm;ftll do"i cnntr:ttos dc trnbulho doméstico.
No lJlll.! diz rcspcito an uspecto tributítrio, vule ressultur que us
dcduçiic-; "ii'to t:stahelecidas paru ubrigar upenus us despesas de sullt·
riu~. :11~ om;h:imo de dote sulúrins mfnirnos da rcgiüo.
An prorHlrlllllS tal dcdllçfto tt:mos presente ujustiçu de que clu st:
reveste, al~m de seu incontcstúvcl :.dc:.mcc sociul.
Sala du' Sessões, 17 de murço de 1977,- Oslres Teixeira.

Art, 18. Para u detcrminaçüo do rendimento liquido, o bene·
· .,r,ciúrio de rendimentos do trabalho assalariado podcrú deduzir dos
rendimentos brutos:
i -As contribuições pura institutos e caixas de aposentadoria e
pensões, ou pu roi outros rundos de bencncênciu:
l i - O imposto sindical c outras contribuições para o sindicato
de representação da respectiva classe:
iii- As contribuições para associações cientincas e as despesas
com aquisição ou assinatura de livros, revistas e jornais técnicos. VE·
TADO.
IV- As despesas com aquisição de instrumentos, utensílios e
materiais necessários ao desempenho de seus cargos, funções, trabalhos ou serviços, quando por conta do empregado:
V- Os gastos pessoais de passagens, alimcntução e aloja·
menta. bem como os de transporte de volumes c aluguel de locais
destinados a mostruários, nos casos de viagens c estuda [ora do local
de residéncia:
a) ati: o limite dus importâncias recebidas pura o custeio desses
gastos. quando pagos pelo empregador, desde que suncicntcmente
comprovados oujustincados:
b) e[etivamente comprovados, quando correrem por conta do
empregado, ressalvado o disposto nu alínea c;
c) independentemente de comprovação, até 30% (trinta por
cento) do rendimento bruto, no caso de caixeiro-viajante, quando
correrem por conta destes,
Vi- As despesas pessoais de locómoção de servidores ou
cmprcgdos que exerçam permanentemente us [unções externas vende·
dor, propagandista. cobrador, fiscal, inspetor e semelhantes que exi·
jam constuntc locomoção, até 5% (cinco por cento) do rendimento
bruto, independentemente de comprovação, quando correrem por
conl!l do emprego:
VII- As ajudas de custo e diárias pagas percorres públicos ou
quulqucr empregador, destinadas à indenizuçiio de gastos de trunsrerência e de instalação do contribuinte e da suu rumiliu em locali·
da de direrente daquela em que residiu:
VIII- As despesas de representação pugu·s pelos corres pú·
blicos:
a) para o exercício de runções trunsitórius no exterior, de dura·
çiio uti: 6 (seis) meses consecutivos:
b) até o limite estabelecido pura cada cuso, quundo se trutar de
exercício de [unções no exterior por pnizo superior u 6 (seis) meses
consecutivos,
IX- As despesas de representação pagas por entidades privadas nos seus dirigentes ou administradores ou a emprcgudos cujus
atribuições imponhum gastos destu natureza desde que comprecn·
didas no limite de 15% (quinze por cento) du remuneruçi\o mensal
lixu u .:les devidn:
X- As despesas c[etivumentc realizadas pelo contribuinte puru
aquisição de unirormcs ou roupus cspeciuis exigidus pelo trubalho ou
serviço, quundo ni\o estejam [ornecidus pelo empregudor, c desde
que nllo ultrnpasscm:
a) de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, nos cusos
de cantores c urtislus que representem cm cspet"culos públicos: ou
b) de 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos nos dcmuis
CU SOS,

XI- As di[ercnçus de cuixu cus perdas detivnmcnte pugus por
tesoureiros ou por outros empregados que muni pulem vulorcs, desde
que nilo cobertus por seguro ou por grutificaçi\o de quebru de cuixu,
exclulduus rcsu\tuntcs de uçuo dolosu do empregado:
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XII- Os encurgos de juros c umortizucão dos empréstimos contruídoi'i pelo assalariado pura pagar u suu cducuçiio, trcinumento ou
upcrrciçoumcnto:
XIII- As despeS<IS com uçi\o judicial necessl1riu uo recebi·
menta dos rendimentos, inclusive de ndvogudos, se tiverem sido
pagos pelo contribuinte, sem indenizacão,
XIV -Independentemente de comprovução, uté 30% (trinl:l
por cento) do rendimento bruto, excluídas'" ujud11s de custo e diários de viugem, quando se lrutur de mandato eletivo de rcpresenlliCiio
populur.
Purúgruro único. Em relação ils pensões civis ou milil<~res,
meios soldos e quaisquer outros proventos recebidos do unligo
empregador. ou institutos de aposentudoriu ou pensões em virtude
de empregos, curgos ou funções exercidas no pussado, somente seri1o
udmilidus us deduções previstos no item XIII.

.... ' .. ' .... ' ...... ' ........ ' ... ' .. ' ........... ....... " ..
'

(Às ComiS,\'Vt•,ç de Constituic'ào e Ju.Hiçu e de Fittaii('US. J

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porteliu)- Os projetas lidos,
upós publicaciio. scrlao enviados às comissões compt:lcntcs.
Sobn:
u mcsu, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretúrio.
C; lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 25, DE 1977
Nos termos do urt. 282 do Regimento Interno. requeiro que o
Projeto de Lei do Senudo n' 146, de 1975, seja unexudo nos Projctos
dc Lci do Senudo n•s 36, de 1971:47, de 1974: 211 e 252, de 1975: e
6H. dc 1976, que já tramitam em conjunto.
Sala dus Sessões. 17 de murco de 1977.- Daniel Krleger, Presidente du Comissão de Constiluiciio e Justiçu,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel lu)- O requerimento
lido será incluído cm Ordem do Diu oportunamcntc.
HC1 oradores inscritos.
Concedo a paluvru ao nobre Senador Bcnjumim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o scguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs, Senadores:
Um dos graves problemus do Brasil e do mundo é o du ulimenln·
cão. A incidêncin dt:mog,níficu cudu vez mnior é uma prcocupucão
que vem de longe, mas os recursos, no sentido de se conseguir o :au·
mcnto du produção de alimentos, niio siio unimudores.
Ontem, no debute huvido ncste Plenúrio, ouvimos o pronuncin·
menlo do Senudor Evclúsio Vieiru, quando veio Ubailu u questão dus
enchentes de M:.1to Grosso, com ti conseqUente mortandade de mi·
lhõcs de reses, mus niio tivemos a corugem de fazer um requerimento
·de informucãn, porque ele sui duqui e gerulmente niio tem resposta.
De modo que o Scnudo nua sube, reulmente, qual foi o prejuízo
produzido com a enchente periódica dos p:.anwnuis muto·
grossenses. O fato é que as estutisticus são desencontr:.1d:.Js, Todos,
no entanto, são acordes cm ufirmnr que morre rum aproximud:unente
trê'i milhões de reses. Num Pais, onde os nossos irmãos do Nordeste
morrem de fome, nós nos damos :.10 luxo de permitir que as reses
morrnm sem nenhumu providênciu do Ministério da Agriculturu. É
vcrdude que o nohre Líder do Governo informou ontem qm: o
Cluvernu niio pode impedir us chuvus, mas o Governo suhc 'Iuc.
umwlmente, :.1s chuvns vêm, c os puntnnuis extrnvusum, cuusundo u
mortc de milhôcs de reses. E nàu é sô u í1gua. o ufog.umento: tmnhém
us nnc;as tiram pitrtidn ncss:1 trug:édin. aquelas terrfvcis cnhr:1s chu·
mmlus su~:uri. LJLie igualmente atacam us reses na m:asino llcss:ts
enchentes.
Sr. Presidente, cnquunto isso - insisto - nossos irmüos do
Nnrd~o:stc. c de outrus regiões esti\o pussundo fome. Ern o caso de se
uhater, com untccipuçi\o, uma grunde tlllllntidadc dcssus reses. fazer
o chunJUC c vendê-lo nem que fosse u preço buixo, utí: scriu
intcrcssuntc distribui-lo ilquclu populuçuo sofridu. Mus o que é triste
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í: que nos damos no luxo desse gnmde prejuízo. cus providencias só
chcgum depois que o fato ocorreu.

O Sr. EVAndro Carreira (MDB- AM)- Pcrmitc V. Ex• um
upurtc'!
O SR, BENJAMIM FARAH (MDB pruzcr.

RJ) -

Com muito

O Sr. E•andro Carreira (MDB- AM)- O nobre Senudor estú
se debruc:mdo sobre um tcmu em que a similitude é grande, cm razão
do Amazonas c do Muto Grosso: o problcmu das cnchcntcs. O rio
extmvusando, dcbrucundo-sc sobre os barrancos e destruindo o
gado, as p\antuçõcs, as criações de um modo geral. Nobre Senador.
tudn isso ocorre porque, infelizmente continuumos a macaquear, a
imitar civi1iz:.1çÕes ulienígenus. Eu me entusiasmei muito com o discurso do nosso ilustre Presidente, feito há três dias, c me proponho,
hoje, u comentCI·Io, se me ror dadu u palavra, porque ele tocu neste
tema: o tcm:.1 de um modelo nosso. Nós temos que ter um modelo
brusileiro. nfiO só um modelo político, mas um modelo econõmico,
um modelo soci:li nosso, criado pelos nossos valores uborígcnus. O
problemu da enchente, por exemplo, é seriissimo! Busturiu apenas
que cnverc:diLssemos por uma suídu simples: um nutuantc:, a
nwrombu nutuunte, o cstíibulo flutu:.mte. Nós temos os recursos
naturais pura construir esses estábulos Outuantcs nu Amuzôniu,
gn1tuitmnente. Bastaria colocar o ·gado, durante as enchentes, nesses
cstilhulos, porque u enchentc não i: elcrna, é periódico, cíclico. A
soluçiio. pois, seria este modelo nosso, brasileiro, através da muromba nutuantc. Era u contribuição que queriu truzer u v. Ex•
O SR, BENJAMIM FARAH (M DB- RJ)- Muito obrigado,
u sua contrihuiçiio é valiosa.
Nes111 ordcm de idéius, Sr. Presidente, lembro o que está
o~:orrcndo no Rio de Juneiro, E a denúncia vem da Imprensa, dos
melhores jormlis do Rio de Juneiro, é a lmpreosu que está vigilunte,
;.llent~l c f:.az eco nest:.l Casa como cm todo o Brasil. Refiro-me a dois
jormlis importuntes do Rio de Juneiro: O Globo e Jornal do Brasil.
O Globo diz, e agoru o caso é dos peixes:
"MILHARES DE PEIXES MORTOS NA LAGOA
EM MEIO ÀS REGATAS
O vcnto .lcstc que soprou duruoto todo o diu do ontem,
do rm1r rmru a terra. causou um fenômeno singular na crõnica das mortundades de pei.xes na Lagoa Rodrigo de Freitas:
toncludas de peixes mortos foram arrnstudas pelo vento paru
o trecho cm fn:nte ao ancoradouro do EstúdiO do Remo. no
momento em que se reulizavu u Primeira Regula do Campeonato Carioca de Juniors. Geralmente os peixes são cnrrcndos
p11rn o Indo próximo u Humuitú. Milhares de caraúnus, cnrús,
lumburis, SIIVclhus e lainhas de ató cinco quilos, rormuvam
uma espcss~1 manchu brunca que começuva próximo no
C11nal. do Jurdim de Alí1 (em menor quantidade), passando
pelo Estúdio do Remo e, findando nos bancos de ureiu do
utcrro recém-construído por trás do Tivoli Purque. Ll1 nuvens
de urubus devoruvum os peixes.
Os pci.xcs comecnrum u morrer nu Lngou nu última
quintn·fciru dcvido i1 obstruçilo parciul do Cunal do Jardim
de Al:'l. O utern1 foi feito pura dar nccsso nos trntorcs, pds
mecilnicas c cuminhões que estão tirando a ureia du llhli dns
Dmp.ns. que serí1 rcmovidu do locul utí: o meio do uno. uA
ulta tcmpcmturu que fez nos últimos dius c o uterro, que rc·
moveu o ludo utivo existente no trecho entre o Cnicurus c o
Cunal", sf1o upontudos pelos técnicos du FEEMA como us
prindpuis cuusus du mortundudc,"
1?. o LJUe se cstÍl vendo nuquclu rcgiüo, u muis bonúu do Rio de
Juncin1 c umu dus mais lindus do mundo, num btiirro nuturulmcnte
sclecionutlo: esta festa- u morlLtndndc dos peixes e dos urubus.

I
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O Jornal do Brasil, por suu vez, divulgu o seguinte - também
cst:1mpando foto~ranus dcsunimadorus du terrível mortundadc:
"Avisadu ao mcio~diu de ontem sobre o apurccimcnto de
novos peixes mortos na Lugoa Rodrigo de Frcitus, a
Cmnlurb não tomou providências paru fazer u rcmoçUo
porque niio havia pessoal disponível no domingo."
Enquanto isso, o povo vai suportando aquele odor terrivcl, sob
u umcm;a de doenças, é claro.
··
Prossegue a notidu:
''Em conseqUência, os moradores são obrigados a supor·
tur o forte mnu cheiro que, segundo informou um dos vigius
do Est6dio do Remo, ''cst[l aumcntundo de hora em horu".
Junto ao Est:1dio, uma faixa de 200 metros csti1 totalmente
coberta por savclbas, para tis, tninhas c robulctcs. A Comlurb
avisou que somente comcç;uú a remoção nmanhã, enquanto
outro vigia se Jamcntn: "Este problema não vai acabar nun·
cu. Pelo contrúrio, só vai pionu, com todus us obrns c aterros
que estr10 fazendo". Os peixes, segundo adiantou, estão
morrendo pclu falta de oxigênio, devido à obstrução dos
~.::mnis de 1.'0 tmdn c ..;a ida d:t.'i [1guas."
Sr. Presidente, este é um fato que se repete todos os anos, e não
subcmos •lindJ qual a providência que será tomada.
Ser(! que ntio temos, no Brasil, um técnico, para a solução desse
problcmu? Por acuso existe algum problema, a não ser o dn morte,
puru o qual a Ciênciu aindn niio encontrou soluciio?
Muitos técnicos informarum-mc que o problema da Lagoa Rodrigo de Freitas é solúvel; portanto, desde que haja boa vontade
por parte da udministrução, é um problema que pode ser resolvido.
Constitui. no Rio dt: Janeiro, um fenômt:no que não só cnusa um
prejuízo enorme á economia, como, tumbém, é degrudante.
Faço um apelo ao Governador, ao Prefeito, ao Ministro da
Agricultura, enfim a todas as autoridades responsáveis para que
tomem umu providénciu. O Rio de Juneiro não pode mais suportur
espctôcu\o tiio triste, espct{tculo desanirnudor e que niio recomendo
uma populuçiio tão civilizada como a do Rio de Junciro.
Sr, Presidente, o meu protesto, o meu apelo, c, ainda mais, n
minha soliduricdudc i1 Imprensa, que está fazendo umu cumpanhu
honestu. humana c de grnndc interesse, niio só do Rio de Janeiro,
mas tumbém do Brusi\, que luta ncstu horn em busca de maior
qu•mtidadc de alimentaçiio, que se constitui num dos graves problc·
mus, com que se defronta a Humanidude.
Estu é, Sr. Presidente, a queixa, u reclamação, e, o pedido que
fnço, c~.:rto dC que o Govcrnndor, o Prefeito, o Ministro c todus ns
autoridudcs interessadas possam olhur um pouco puru o Rio de
Junciro, tiio abandonado e tilo sofrido. (Muito bem! Palmus,)
O SR. PRESIDENTE (Amarul Peixoto)- Concedo u palavru
ao nobre Scnudor Danton Jobim, por cessão do nobre Senudor Ruy
Carneiro,
O SR. DANTON JOIJIM PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE ,] REVISt10 DO ORtfDOR, SERÁ
l'UI!UCtl DO OPORTUNtl MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo u palavra
ao nobre Senador Orestes Quércia.

~

•
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O SR. ORESTES QU1!:RCIA (MDB- SP. Pronuncia o seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Governo do Presidente Geiscl comemorou seu terceiro
univcrsúrio. Essas ocusiõcs sil.o nprovcitudus purn o bulnnço das
rcu\izuçõcs c dus frustrações dos governos, Em gerul, como é o cuso
brasileiro, os governos querem ucertur, querem construir du melhor
munciru passivei, querem murcur pontos positivos nu Históriu, e
muis nilo fuzcm, cm gcrul, tumbém porque nilo têm condições de
fuzê-lo.
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O Governo atuul herdou umu bambu de efeito rcturdudo,
cumufludu com hubilidude pelo ex-Ministro du Fazenda. Aindu hil
poucos dius um emprc.~flrio paulista que cerrou ns portus de sua grun ..
de imobilii~ria lcmbravu os mestres du Economia ao dizer que a todo
"boom" sucede a recessão, O "milugrc cconômico" do Governo
anterior deixou como saldo uma série infindável de problemas que
afligem o atual Governo, tangido, ulém do mais, pelo gravíssimo
problema acarretado pelo aumento constante nos preços de petróleo.
Apesar de todos os aspectos negativos de orgem econômica, o
atual Governo fez evidentes esrorços nos campos sociul c politico,
convencido - como já assegurou o Presidente Gciscl - que o
desenvolvimento deve ser harmónico e alcançur os setores políticos,
sociuis e cconômicos.
A decisão do Governo no campo social, determinando u
dcsvinculução do sulário mínimo como fator de reajustes de preços,
entre outras medidas, roi uma demonstração de boa vontude. No
campo politico houve progresso, principalmente após as eleições de
74, quando a distensão foi o grande alento da retóricu que
enriqueceu os discursos no Congresso e as p{lginas dos jornuis
brasileiros,
Mas hoje, analisundo friamente os três anos do atual Governo,
upenus com o sentido construtivo que sempre rege nossas ações e nossas palavras, concluímos que o problema político deve ser encarado
com intensidade maior.~ certo que, através da atuucão do eminentt:
Presidente desta Casa, Senador Petrônio Portella, o Governo está
demonstrando sensibilidade para a gravidade do problema, propondo um diálogo com a Oposição. Esperamos, no entanto, que ao finul
desse diálogo o MDB não fique numa posição difícil, sendo tangido
u optar ou pelu aceitaçiio de pretensões governamentais que
violentem suu consciência partidária e políticu. ou pclu
responsabilidade da exacerbação revolucionária na imposiçilo dus
reformas através de mais um ato de exceçiio. Confiamos na capucida·
de de homens como Ulysses Guimariies c Petrônio Portellu no
encuminhamcnto das soluções que melhor interessem aos Partidos e,
acima de tudo, ao País.
Em verdade, o problema politico deve merecer atenção prioritá·
riu, porque será através da institucionalização de um regime
dcmocriltico que nós poderemos almejar um destino melhor. Atruví:s
da orgunização politica é que todos os assuntos do Governo no
campo da Economia, no campo social ou cultural, são tratados. Isto
porque o encaminhamento dos problemas econômicos, sociais,
culturais sem um debate livre e franco pelo Congresso, pelas Associn·
ções, pelos Sindicatos; sem a participação das chamadas forças vivas
da Nação, cm geral não chegam a bom termo ou pelo menos niio
chcgum ao termo ideal tendo em vista os interesses do povo.
O Sr, VlrgOio Tivora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ORESTES QU1!:RCIA (MDB- SP)- Com pruzcr,
eminente Senudor Virgllio Távora.
O Sr. VlrgOJo Tivora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
como V, Ex• nós confiamos na capacidade de ncgociuçilo, no
patriotismo, no espírito público desses dois homens que tentam. um
pelo Governo outro pela Oposição, em conversas francus onde nada
é escondido, achar um denominador comum sobre o qual se possa,
rculmcntc, truvar esse debute a que alude. V. Ex•. Isso foi ontem, uqui
dito, embora nilo bem compreendido por alguns membros do Parti·
do de V. Ex• c perfcitumente assimilado por outros. E vejo, no
momento, tumbém, V, Ex• pcrmhando tal opinião.
O SR. ORESTES QU1!:RCIA (MDB- SP)- Agrudcço o
upurte de V. Ex•. Realmente, concordo com u suu opinião.
Muitos pcnsmn, errudumcnte, que o MDB combutl.l tls leis de
cxccçi\o (se é que essas dcnominudas leis são leis) apcnus com
objctivos estritamente polltico·purtidârios, Nudu mais fulso. fi neccs·
súrio lembrar que u fultu de diâlogo provocuda por cssus ditas leis
dcsfuvorccc o Governo nos momentos cm que ele tomu dccisõc.<
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rundumcntuis nos cumpos económico e social. Nesses momentos as
decisões são Jnstreadus nus opiniões de alguns poucos ministros, cuja
boa intenção nilo supre a necessidade do diálogo. Esses ministros
contam cm sua usscssoriu com pessoas de sua confinnçu c que cm
geral penMim como eles e pouco têm a acrescentar il formuçuo de juizo sobre dctcrminudos assuntos. Mesmo us mais importantes entidades que congregam empresários, únicus entidades conr alguma
uudiência dentro do Governo. nu maioria das vezes são chamadas rts
reuniões de ''debutes", us quais nu realidade silo reuniões de com uni·
cnçõcs ~~respeito dus decisões já tomadas previamente.
A lutu por um estudo de direito, que ê a luta de todos nós,
objctivu o diálogo em todos os campos tendo em vista o interesse na·
cionul, pois se o debute conduz às melhores soluções, essas melhores
soJuçõcs siio ns mais convenientes ao Pafs.
A seguir, lembraremos algumas medidus do Governo que cm
grundc purtc ni1o chegaram a bom termo, exatamente pela falta do
diillogo, Reconhecemos o esforço do Presidente Geisel e dos seus
Ministros no desejo de acertar, mas em razão da falta de uma abcrtu·
ru mais umpla, as decisões tomadas em alto nível r.cum muito
diferenciadas da execução dessas medidas na prática da adminis·
truçiio. Isto porque, no momento das decisões os administradores,
nu rculidudc, não contuvum com todos os dados que devem sempre
informar uma boa decisão, exutumente pela faltu de um diálogo mais
amplo com a Nação. Dui muitas vezes a atuação das equipes
ministeriais serem caracterizadas pela incoerência e pelos contrastes.
São inúmeros os exemplos que comprovam a assertiva. Vamos
relembrar. por exemplo, a política de transportes. O segundo PND
preconizou para os transportes rerroviários e marítimos taxas de
crescimento superiores às dos trunsportes rodoviários. No entanto o
transporte ferroviário foi conpletamente relegado, num momento
decisivo em que a crise do petróleo evidencia o erro da políticu
rodoviarista, há muito tempo predominunte no Brasil. De nada
udiantaram as garantias do Presidente da República após suu visita
ao Rio de Janeiro, pura analisar, pessoulmente, o drama das ferrovias de que, o Governo iria dar prioridade ao investimento nas ferrovias. A realidade foi diven;a, muito diversu dos propósitos
prcsidcncias.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Com todo o pru·
zcr. nobre Senador Evandro Carreira.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Orestes Quórciu, nu oportunidade em que V. Ex• focaliza o problema dos
trunsportes, no Brasil, seria interessante lembrar que, há dois unos,
quando cfatizávumos a necessidade de suspender n obra faraônica da
Perimctral Norte e os gastos absurdos u cavar buracos dentro
d'dí1guu na Trunsnmazônica, chegou-se a dizer aqui, neste plenário,
que 11 Transumuzônicu cru um caminho de luz aberto nu selva.
Agoru, o nosso ilustre Presidente da República, depois de enfrentur
todos os perculços, todas us diliculdudes, conseguiu gurroteur,
limitur, de umu vez por todas, esses gastos furuônicos da Perimetral
Norte c da Trunsnmazônicu, interrompendo-os por completo.
V, Ex• tem toda a rli'züo: deram muita ênfase uo rodoviurismo e
entregurum essa batuta quente na milo do nosso ilustre Presidente du
República, que levou 3 unos pura desacelerar o rodoviurismo no
Brusil.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- E nüo desacele·
rou o rodoviurismo pelas evidências dus uplicuções orçumentltrius,
Mus quero aproveitar, nobre Senador Evundro Curreiru, o
upurte de V. Ex•, que recebo com sutisfuçuo, purn lembrur o se·
guintc: ulém du Trunsmuzônicu ter represcntudo um fortulecimcnto
du tendénciu: rodoviaristu, ela tumbêm foi umu obra iniciudu sem
nenhum diálogo, sem nenhum debute c sem nenhum plunejumento.
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V. Ex• subc que fatos ocorreram cm que trechos da Transamuzónica serão cobertos por represas que scrüo construfdas depois.
Tucurui é um exemplo de que tudo foi feito sem nenhum planejamcnto, nenhuma discussão. nenhum dchatc, c isso ~ que estamos
condenando, neste instante.
O Sr. Evandro Carreira (MDB-AM)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Pois niio. Tem
V. Ex• o npurlc.
O Sr. Evandro Carreira (ARENA- AM)- V. Ex•. nobre Senador Orestes Quércia, está dundo uma dcmonstraçUo absoluta de
conhecimento de causa. V. Ex•, de fato, está muito bem informado,
A Represa de Tucuruí, que vai produzir. no final, cerca de 12.000
MW, paru toda a Regiiio Amazônica, vai inundar cerca de cento c
tantos quilômctros da Transamazônicu. Mas o Projeto Tucuruíisto é o interessante- é anterior ao Projeto Transamuzônica. Logo,
nUa houve uma troca de informações. Foi uma obra feita sob o
impulso da emoção, i1 socapa.
O Sr. VIrgUlo Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senado~?
O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SP) - Um momento,
por favor.
Outro exemplo que cu poderia lembrar, agora, já que nós fala·
mos também cm ferroviu e no abrnndamento da uplicaçiio orçumentúria em ferrovias, embora as promcs!'lus tivessem sido outras, é
o du própria Ferrovia do Aço, que, recentemente, foi abandonada,
pelo que se informou, desestimuluda, desaquecida. Tumhém ela foi
inciada através de um projeto que muitos técnicos julgaram ser
faruônico, fora da realidade brasileira.
Julgam, muitos técnicos, que a Ferrovia do Aço jil poderia ter
sido construída com o dinheiro que U1 foi aplicado, e estar pronta se,
realmente, o projeto tivesse lcvudo cm conta ns prec{Jrius possibili ..
dadcs do Brasil.
Portanto, veja V. Ex•, sr1o trabalhos que demandam um investimento fabuloso c que nuo são, primeiro. amplamente debatidos:
silo levados à frente pelo Governo. prejudic•mdo, realmente, os
interesses do País.
Tem o aparte, agora, com todo o prazer, o nobre Senador Vir·
gílio T{,,voru.
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador,
temos, aqui, um coquetel de ufirmações cnf(Jticns, de um tempo à
parte, no discurso de V, Ex•, ufirmuçües que precisam ser justn·
mente colocadas nos verdadeiros Jugures, por contraditurcm,
desculpe.. mc, algumas evidências. Deixaremos o setor ferroviârio
paru o õm. Vumos uo sctor rodoviário. Eminente Senador, se os
mapas que possuímos, fornecidos pelo DNER, niio estiio equi·
vocados, 11 Represa de Tucuruí, c11jo projeto, de conhecimento
nosso, era apcnus, de 3 milhões de kW ou trés mil MW- e estumos
muito Siltisfeitos em verilic~1r que u Oposição estú muito muis dentro
das intenções do Governo do que nós, poisji1lhc atribui 12 milhÕes
de K\V - cstn rcprcsu nilo inundu um quilômetro du
Trunsumazônica, um quilômetro sequer.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- P11recc que si1o
150...
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- CE)- Um momento: cem
quilômctros do rumai que dn Trunsumuzõnica, como uc~.:sso a Tu ..
cu ruí, foi !ancudo. Entno, uma coisa é inundar uma estrudu fcderul,
outru coisa é inundttr um ncesso que dessa ~.:struda parte. Então,
primciru rr.:tilicuçiio. Scgundu rctificuçiio: cminent~.: Senndor, uo contrMio do que V, Ex• diz, niio só os números mostrum, - ~.: j{l tivemos ocusiiio de dizer isso uqui, ulgumns vezes,- que houve umu rotuçiio de prioridudcs entre o rodovinrismo c o fcrrovinrismo, como
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tumhérn as Ldtimas dcdsôcs presidenciais. Se V, Ex•, com n pcncro·
sidudc que o caracteriza, nos permite ull1ngur um pouco o apmtc, diriu mos: quem tem 100 c passa pura 150 cresce muito menos do que
quem estava cm 50 c p01ssou pum 140, Assim, o que ntlo cru possível
era. de repente, p:mtr todas ns ohras rodovi(trias c fazer umu mtuçrio
desses recursos pura o fcrroviurisn10. Esse o primeiro ponto. Sc~un·
do: veja V. Ex• que. numa épocu de diticuldudcs colossais, como
cst:l cm que nós estamos de energia, o Governo tirou do Tesouro rc·
cursos prôprios pura dar _i1 PETROBRÁS c, QU parte referente i1
distrihuicfio do Imposto Unico sobre Comhustivcis, que dcviu 'dar
cmbasamcnto linancciro ao progruma fcrrovi:'trio, passou de H paru
15.2%: c ~:ssc:-> 7.2% de diferença era. justamente. aqueles recursos
que, deste imposto, o Governo tiruva pura o selo r do petróleo, Muis
uinda: o problema fcrroviilrio- permita-nos, jt1 que tão generoso foi
na conccssno do aparte- é como o progrumu siderúrgico: um c outro. desde tempos imemoriais, tinham os pés de barro, isto é, :1 fulta
de recursos próprios u\ocados ao setor. Então, construiu-seu segun·
da ctap~l c. agora. entra-se na tcrceiru etapa do programa siderúrgico
-c dip.o entra-se porque jC1 foi equacionado o prohlcma -. fazendo
com que todos esses investimentos sejam t1 base de empréstimos de
recursos próprios das unidades interessadas. No ferroviôrio, cm i1
custa de empréstimos. E quando nós dizemos, por exemplo, que no
uno pussudo, de 9 hilhões de cruzeiros foi o deficit da Rede Fcr·
roviúria Fcderul. temos que dizer que cinco c algo correspondem a
cncurJ:!OS dcrivudos de investimentos a fazer. Ao contrúrio, este Go-·
verno estí1 dando umu prioridade uo setor fcrroviúrio, a múxima pos·
slvcl, mas dentro da contcnçfio gerul de dcspcS<IS que teve que fazer.
Vcriliquc V. Ex• o que foi cortado do sctor rodovii1rio c o que o foi
do sctor fcrroviúrio. Isto é umu explicução, sem nenhum rodeio, que
uprcscntamos a V, Ext, certos de que se podert1 verilicar se esses dudos, que aqui uprcscntamos, correspondem ou não a uma decisiio
governamental.

O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB - SP) - Eu agradeço c
com todo respeito discordo de V. Ex• ...

Morço de 1977

importantes assuntos. I~ cxutumcntc este uspecto que estou lument:\lldn no meu pronunciamento de hoje.
O Sr. Heitor Dlos (ARENA upurtc'!

BA) -

V. Ex• permite um

O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB - SP) - Enquanto essa
dcsconexi'ín ocorre no Govcrm1 Federal. nos governos estaduais elu
ni'ío fica utrí1s, Em São Ptlulo por exemplo. us maiores obrus do
Govcrnll cstudual st10 u Viu Norte, u lmigruntcs c o Aeroporto Metropolitano. uo mesmo tempo cm que us ferrovius puulistus são
ah:1ndon~1dns c é dcsprezadn um ucroportojú pronto, que é o de Virucnpos. Outros Estados, uo que se noticiu, cstiio procurando recursos
cm dólures no exterior p;:mt construção de rodovias, prestando suu
cnntrihuiçno malénca uo desvio da melhor política de trunsportcs c it :J
cvasno dos nossos recursos.
1,
Com todo o prazer. concedo o aparte ao nobre Senador Heitor
Di01s.

ll
1

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador Orestes
Quí:rcia. faz poucos dias, um ex-Ministro dos Transportes, o
dimimico Môrio Andrcazzu. cm urtigas sucessivos publicudos nu
imprcnsu hrasilciru. teve l.l oportunidude, com números, de de.
monstrnr que ns críticas que se faziam uo Governo revolucion(trio,
rclutivamcntc ao descaso no que diz respeito ao sctor ferroviflrio,
ntto eram ~:xutns. E mostrou com números, fazendo, inclusive, um
qu:tdro comparntivo do crescimento do sistema ferroviário e do sistema rndtwií1rio cm rcl:.u;ão n outros países. Demonstrou, com dados
estutísticos, que mesmo no setor fcrroviúrio o Governo du Revolu- I·.
ção aplicou recursos muito grandes, que permitiram um crescimento
proporcional üquclc sctor. Confesso que o artigo do ilustre ex-Minis·
trn Mttrin Andrcazza me impressionou. artigo que desenvolveu com
hasc nas críticas que vinham sendo feitas ntruvés da imprensu, nt10 só
com a transcrição de discursos e pronunciamentos de ilustres parla·
mcnt:m:s du Oposiçiio como de professores do mais alto mérito, que
focalizav;:un o mesmo ussunto. De modo que, no particulur, tumbém i·
suhscrcvu us paluvras do ilustre Líder Virgílio Tí1voru que, como
sempre. v~:ntilou n assunto com correção c muitu scguruncu.
1

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - O que i: demo·
crútico ...
O SR. ORESTES QU!;;RCIA (MDB- SP)- ... porque u v<r·
ba que no orçamento havia sido destinada ao sctor ferroviilfio jil cru
diminutu, jí1 cstuva muito aquém da program:u;i'ío que o
Governo queria, pretendia, muito aquém daquilo que o próprio Prc·
sidentc da República assinalou logo após a sua visita ao Rio de
Janeiro. Jú cru uma verba pequem1, e mesmo sendo uma verbu pequena foi diminuída: houve o que V, Ex• chumu de rotutividudc de
prioridades,
O Sr. Vlrgnlo Tivora (ARENA- CE)- Perdão! V. Ex• estil
falando algo que nós não afirmamos: que a verba foi diminuída,
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- V, Ex• disse: ro·
tutividudc de prioridades.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Estamos afirmando,
justamente, que a muior prioridade atribuldu, no setor de trnnsportc,
pelo Governo, i: ao sctor fcrroviilrio. V. Ex• atribui a nós ter falado
que tinha sido diminuída c que dissemos rotutividude. Se rotati·
vidadc. seria do rodoviítrio pura o ferroviúrio, o contrltrio do que
V. Ex• cstil afirmando.
O SR. ORESTES QU!;;RCIA (M DB- SP) -O que ocorreu,
na rcalidudc, é que forum rctirudus us verbas do sctor fc:rroviúrio ...
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- E tinhu que ser, por
faltu de recursos.
O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SP)- Então, houve ro·
tutivid<~dc: houve rctirudu de recursos do setor fcrroviúrio: i! cxa·
tumentc a conclusi'ío u que quero chegur, Além do muis, lembrar o
que é mais importuntc: que não hú o debute prévio u respeito desses

·

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - Peço " atenção do
ilustre orudor, jú que lhe restam apenas tri:s minutos puru o término :.
do seu tempo. Peço a V, Ex• que conclua o seu discurso sem :·
conceder mais apartes.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Pois não. Muito
obrigado Sr. Presidente.
Vou tentar, pelo menos, responder ao aparte do ilustre Senador
Heitor Dias e dizer que as criticas que fazemos não se circunscrevem
aos Governos du Revolução, porque a critica é válida pura os gover·
nos anteriores a ela. Em segundo lugar, os dudos estatlsticos de·
monstrativos nt1o correspondem u esse otimismo u que S. Ex• se
refere, porque, nu realidade. nosso Puls talvez seja dos últimos
colocados na proporção de prioridade de transportes através de fer· '
revias, contrariundo umu tendéncia prevulentc em todos os países de:·
scnvolvidos do mundo, nos pulses du Europa, os Estados Unidos c
Rússia, onde a prcdominimcia, em cercu de 80%, i: do trunsporte fer·
rovi!1rio.
Nth, realmente lamentamos que o Governo, emboru tenha
·pcrccpci\o do problema, embora inscreva, no plunejumcnto dele
. prioridade i!S ferrovias, nu rculidude ucabu por nüo dnr prioridade às
· fcrrnvias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - A publicação mostru
com futos,
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Outru cvidí:nciu
dos desacertos ocorridos pclu fultu de um um pio diúlogo i: o progru·
11111 de au~llio i1 pequena c médiu empresa utruví:s do I'ROCAP,
ununciado hú muitos meses, mus s6 ugoru contempludo com recur·
sos. Enquanto os pequenos empresários dcpositum esperunçus no

:

"
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PROCAP, são ·violentamente anigidos com as medidus governnmen·
tnis de contcnçiio ao crédito, as quuis exasperam com maior inten·
sidnde exntumente os pequenos empresários.
O que não dizer, entüo, do restituivcl? O Governo tomou uma
dccisilo sem debuter com ninguém os eventuuis efeitos de um
aumento exngerndo nos preços da gasolina c teve de voltar atrás,
dadas as terrivcis repercussões da medida, que nem chegou a ser
executada.
A fnlta de diálogo restringe a visilo do conjunto e leva mesmo os
homens mais preparudos a equivocas irreparáveis. Nilo concorda·
mos com as criticus que muitas vezes silo endereçadas a deter·
minndos homens que ocupam posições de comando, (;inútil criticur
homens quando os desacertos não silo devidos à sua competência ou
no seu posicionamento e sim notes de tudo, à estrutura institucional
do Pais.
Muitas das orientações que emanam da Presidência dn Repúbli·
cn requerem, pun1 sua consecução, muito mais que leis, decretos ou
portarias. Requerem da equipe de Governo um afinamento de princi·
pios, uma identidade ideológica e uma constante sensibilidade po·
pular voltada aos debates com as chamadas forças vivas da Naçiio. E
isso só é possível numa democracia plena, onde as correntes de pensamento são formadas dentro dos partidos politicas, representando
opiniões das divers~s classes existentes. Dentro da vida partidár,ia.
cresce o gosto pela dlscu&<ilo democrática com o conseqUente esclare·
cimento das mentes e dos conceitos, tudo dentro do arejamento cons·
trutivo do diálogo, Na convivência dos partidos politicas encontra·
remos meios para u formação de equipes administrativas que po·
derilo levar a efeito, mercê de trabalho e dedicação, a realização do
desenvolvimento em todos os sentidos.
Srs. Senadores:
A Nação vive a expectativa do diálogo MDB-ARENA. O
consenso nncionul aceita a tese de que a"travt:s de um regime democrá·
tico cheguremos u um grande futuro. Nos três anos do utual Gover·
no houve, como já dissemos, um ligeiro avanço no aprimoramento
politico. Nossa esperança é que, através do diálogo, o Pais possa
avançar mais para alcançar um estado de direito onde se reconheça
que n participação popular é fundamental c que a muneira mais justa
de escolher governantes é através dus eleições di retas.
Ern o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAISOSSRS.SENADORES:
Josê Guiomard - Braga Junior- Virg!lio Távora - Marcos
Freire- Luiz Cavalcante- Dirceu Cardoso- Vasconcelos Torres
-Nelson Cnrneiro- Gustavo Cnpunema- Orestes Quí:rciu- Be·
ncdito Ferreira.:.. Saldanha Derzi- Mattos Leão- Otair BeckerTurso Outro,

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - Está terminado o
pcriodo dcstinudo no Expediente.
Passa-se ii

ORDEM DO DIA
Votuçilo, cm turno único, do Requerimento n• 6, de
1977, do Senhor Senudor Vasconcelos Torres, solicitundo a
trunscrição, nos Anuis do Senudo Federul, da mensagem de
congratulações do Excelcntissimo Senhor Ministro da
Marinho, Almirante Azevedo Henning, por ocusil\o do uni·
vcrsúrio de criação do Corpo de Fuzileiros Navuis,
Em votuçuo o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queirum permanecer
scntudos. (Puusu.) Aprovudo,
Scrl1 fcitu a transcriçi\o solicitadu.
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E A SEGUINTE A MENSt1GEM CUJA TRANSCRI·
CtlO E SOLICITADA:
"MENSAGEM DE HENNING CUMPRIMENTA FUZILEIROS
NA FESTA DO 169• ANIVERSÃRIO
Brasi!ia - A leitura de uma mensagem de congratulação do
Ministro da Marinha, Almirante Azevedo Hennimg, será o ponto
alto das comemorações do 169• universltrio d,, Corpo de Fuzileiros
Navais, a mais antiga organização militar do Brasil, amunhii, pela
manhii.
A data será comemorada cm todas as unidades da Marinha,
sendo que os festejos mais importantes teriio lugar no Rio, onde se
encont~a. a muior~a ~as f~~cas dos Fuz~leiros Navais, que têm por rcsponsablhdadc .jlrmc1pal o desenvolvimento da doutrina da táticu
da técnica e dos meios empregados por forças de desembarque na;
operações anfíbias",
Mensaaem do Ministro
"Comemoramos hoje, com grande júbilo, mais um aniversário
da criação do Corpo de Fuzileiros Navais. A Marinha se enguluna
pura celebrar esse evento que assinala importante marco no seu calendário. Ao longo dos anos, graças ao seu acendrado espirita de cor·
po, vêm os Fuzileiros destacundo-se no cumprimento das missões
que lhes ti:m sido atribuidus .. Mercé de um.adestramento intenso e de
extrema dedicação ao serviço,· têm granjeado a admira cão e o n:speito dos seus ~o~panheiros de armas e dos militares dos países com
que temos part1c1pado de operações conjuntas. Na qualidade de Co·
mandante Superior da Marinha, congratulo-me com os bravos Fuzileiros no transcurso dessa data, na certeza de que continuaremos
todos trabalhando com empenho para a grandeza da Marinha e do
Brasil".
De onde vieram
Tendo se originado da Brigada Real da Marinha, criada em Por··
tugal pelo alvará de 28 de agosto de 1797, o Corpo de Fuzileiros
Navais desembarcou no Brasil no dia 7 de março de 1808, junta·
mente com u Fumilia Real.
Sendo um grupumento essencialmente anfíbio, os Fuzileiros
Nuvuis purticipurum de várias campanhas uo longo dos unos, desta·
cundo-se, em 1809 u das Guianas, na Guerra do Paraguai, nas lutas
pela consolidação du Independência e mais recentemente, em exer·
cicios de desembarque com o Corpo de Fuzileiros norte-americanos,
na chamada Operaçiio Veritas.
No âmbito de manobras navais, conjuntas, foi criada, no final
do ano passado, uma nova operação anfíbia, envolvendo não só
Brasil e Estados Unidos, mais uindu três membros da OTAN- Or·
ganizaçilo do Tratado do Atlântico Norte - u Grii-Bretunha, o
Canadá e a Holunda. Nesta manobra, a Caribe I, realizada durante
os meses de janeiro e fevereiro, em Porto Rico, o grupamento de
desembarque dos Fuzileiros Navais, participou com o navio da
Marinha Brasileira, Duque de Caxias.
Dentro do plano de reequipamento de material dos Fuzileiros,
destaca-se um projeto de caminhão unfibio, obtido a partir da remo·
delução de unidades de fabricação americana, que terão trocados
seus motores, sistema elétrico, cnixa de murchas, cubo c sistemu de
freio, além da reforma do casco, O trabalho será feito pela firma
Biselli S.A .. de Silo Puulo.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) -Item l:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei du Cümara
n1' 71, de 1976 (n' 1.315-C/75, na Casa de origem), que
introduz acréscimos c modificucões nu Lei dos Registros Pl1·
blicos, tendo
PARECER, sob n•933, de 1976, da Comissão:
- de Constltulçilo e Justlç•, l'avoril\·cl, nos lermos dn
substitutivo que orcrecc.
Em discussuo do projeto c do substitutivo.
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O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço u
pnluvru.
O SR. PRESIDENTE (Amarul Peixoto) - Tem u pulavru o
nobre Senador Frunco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto foi aprovado pela Câma(a dos Deputudos
depois de huver tramitado por todas as Comissões especializadus ·c
técnicus duquclu Casu, Veio à Comissão de Constituição e Justiça do
Senudo, onde tumbí:m recebeu parecer unanimemente favorãvel,
concluindo por um substitutivo.
Estumos sendo informados, asora, de que í: orientação du
Maioriu rejeitur o projeto, Nesse sentido, o objetivo de nossa
intervenção í: o de solicitar à representução da Maioriu que dê à Casa
o esclurecimento, nestu oportunidade, porque a rejeição pura e
simples determinarú o urquivamento do projeto, por um simples
sesta du Liderunça du Maioria, que determinarão arquivamento do
projeto e u inutilização de todo o trabalho de estudo realizado pelus
Comissões Tí:cnicus du Ciim'ara e do Senado.
Durunte u discussão da matéria í: que nos parece ser u
oportunidude indicudu para que as razões sejam conhecidus, Se as
ruzões forem procedentes, não teremos dúvidu em ucompunhur o
voto du Muioriu. Se puirar dúvida sobre a matéria, o normul é que o
ussunto volte à apreciação da Comissão Técnica, paru que a própria
Comissão de Constituição e Justiça reexamine o assunto e reveja a
sua conclusr.o.
Nesse sentido, Sr. Presidente, a Bancada do Movimento
Democrático Brusileiro dirise uma solicitação à Bancudu da
Maioria, para que confirme ou não a sua disposição de recusar o
projeto e, se for o cuso, nos indique as razões por que assim pretende
proceder.
Era o que tinha u dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) discussão o projeto e o substitutivo.

Continuu em

O Sr. Hel•idlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a
paluvra.
O SR. PRESIDENTE (Amarul Peixoto) - Tem a pulavru o
nobre Senador Helvidio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
IÕ com muita sutisfação que atendemos ao apelo que nos foi for·
muludo pelo nobre e eminente Líder, Senador Franco Montoro.
Nu verdude, Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Ciimaru
n• 71176 foi, iniciulmente, estudado nesta Casa pela Comissão de
Constituição e Justiça, c 11quela Comissão técnica entendeu por bem
oferecer-lhe umu emenda que, por equívoco, foi tnchadu de emenda
substitutiva, quando era uma emenda parcial à proposição orisinal.
Mus, adotuda a orientação e, mais do que orientação, 11
conclusão da Comissão de Constituição e Justiça, cubenos exuminar
apenas 11 emenda, que incide exclusivamente sobre o§ I• do art. 50.
Delimitada a matí:riu apenas ao exume do§ I• do urt. 50, temos
que a modific11çào pretendida visa upenas a alterar o visente dis·
positivo Jeg11J p11ru que, nos casos de impossibilidade ou
impedimento, os registras sejam feitos no lusar de residência dos
pais,
Oru, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Lei de Orsanização
Judiciúri11 dos Estudos é que disciplina, até mesmo por impositivo da
Lei Muior, cstu mutí:riu, c essas leis dt: orguniznçiio judici(arin
também só podem ser revistas após um perlodo de cinco unos.
Mus, desprczudos esses uspcctos e exuminnndo 11 muH:riu, upc·
nus, pela sua convenií:ncia, pelos seus aspectos prllticos, por aquilo
que possa, alterando, melhor servir à 'coletividude, nós temos que o
intento que visa à distribuição proporcional dos registras nus cidades
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onde houver mais de um oficio privativo ou mais de um cartório,
merece ser examinado também pelo aspecto evidente da sua conveniência.
Nc~te purticulur, observa.. se que o pr.ojcto encarou, upcnas,
interesses de uns poucos titulares de cartórios. Despreza, assim, o
interesse público dos jurisdicionados, dos que a cada dia necessitam
de promover resistros. Contraria, por conseguinte, u tendência dele·
var o serviço público às áreas mais distuntes, para atender - i:
evidente- ü comodidade das partes,
. Até as empresas privadus, os bancos, as srandes lojus vão aos
buirros, aos subúrbios, aos distritos. As cidades crescem, espalham·
se. Obrisar um cidadão a procurar um Cartório de Distribuição,
depois o de Resistro, localizado possivelmente no outro extremo da
cidade, apenas para que o titular daquele cartório mais distant• seja
tão bem remunerado quanto os demais, é beneficiar alsuns sem detrimento du populução.
Por estas rnzões, a Maioria vota pela rejeição do projetQ.
(Muito bem!)
O Sr. Franco Montoro (MDB Presidente.

SP) -

I

Pela ordem, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pclu ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabamos de ouvir alsumas das razões que fundumentum u
'decisão da Mujoria. As ulesuções e o brilhante arrazoudo que acaba
de proferir o nobre Senador Hclvídio Nunes, demonstram a necessidade imperiosu de que este debate se façu, S. Ex• uprescntou
razõe• ulgumus dus quais nos parecem procedentes, outras são com·
plçxas dcmuis pura serem decididas por uma simples audição em
plenu·votaç11o du matériu.
Ficou patenteada pela exposição de S, Ex•. u disposição em que
estil a Maioria de rcjeitur o projeto, contru o voto de todos as Comis·
sõcs da Cúmura e contru o voto da Comissão de Constituição e Justiç•t do Senado. Essa decisão não é necessuriumente má. Ela pode ser
rawúvcl: podem upurecer razões, principalmente depois du apresentação de um substitutivo ou de uma emenda parciul, podem aparecer
razões, repito, que justifiquem essa rejeição. Mus, o que não é de for·
ma alguma ruzoúvel é que essa decisão seja tomada pelo Plenário
sem que a Comissão Técnica da Casa, órsào instituído dentro do
processo Jesislutivo pura esta finalidade especial, tenha oportunidude
de rccxuminur u matéria.
Nesse sentido, Sr. Presidente, estamos encaminhnndo à Mesa
requerimento, nu formu do nrt. 310 do Resimento Interno,
solicitando que a matí:ria seja encuminhada à Comissão de Constitui·
cilo e Justiçn, juntamente com as razões que acabam de ser apresen·
tndns pelo nobre Sr. Senador Helvldio Nunes.
A Comissr.o de Constituição e Justiçu, apreciando essns razões,
nos darú o purccer tí:cnico, e o Plenãrio, conhecendo-as, decidirú
com bnsc no parecer dn Comissão e não à revelia deste parecer.
Este, o sentido do requerimento que encaminhamos i1 Mesa,
solicitando que V, Ex•. Sr, Presidente, o submeta ii apreciação da
Cusu,

O SR. PRESIDENTE (Amurul Peixoto) requerimento que serí1lido pelo Sr; 1•-Secretí~r.io.

Sobre n mcsn,

alido e aprovado o sesuinte:
REQUERIMENTO N• 26, DE 1977
Requeiro, nos termos do nrt. li O, letra b, do Regimento Interno
adiamento dn discussão do Projeto de Lei dn Cí1mara n• 71, de 1976.
a fim de que a mntérin seja rccxnminnda pela Comissão de
Constituição c Justiçn,
Sala das Sessões, 17 de março de 1977.- Franco Montoro.
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O SR. PRESIDENTE (Ainaral Peixoto)- Em conseqUência, a
matéria é: retirada du pau tu, para o rccxamc solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) -ltem3:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 122,dc 1975, do Senhor Senador Leite Chaves·
que assegura no lavrador o direito de pagar o débito agrlcol~
por meio de consign~çi!o judicial do produto apcnhado, ou
financiado, tomando-se por base os preços mlnimos fixados
pelo Governo Federal, tendo
PARECERES, sob n•s 833 c 834, de 1976, das
Comissões:
- de Co111tltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidude, nos termos do substitutivo que oferece: c
- de A1rlcultura, ravorâvel ao projeto, nos termos do
substitutivo du Comissão de Constituição c Justiça.
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Art. 2• Esta Lei entrará em vigor nu dutu de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposiç~es em contrârio,
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Estâ esgotada a
matéria constante du Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Concedo u palavra ao nobre Senador LuizViunu.

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte dis·
curso,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Tanto ouvi falar e li, nos trinta ou sessenta dias anteriores à rea. bcrtura de nossos trabalhos, sobre reformas poHticas jâ deliberadas
na órbita governamental, que foi meu propósito aguardar virem à
luz puni conhecê-las e julgá-las. Nada haveria a fazer, uma vez que se
incluíam no rol das cousas resolvidas irremissivelmente. E se quebro
esse propósito, é: por ter autorizado porta-voz no Governo declarado
que o Presidente Geisel continua a aguardar os debutes, para chegar
u alguma conclusão. Sinal de que, embora não esteja frondosa, como
Sobre u mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. !•·Secretário.
desejaríamos, e permaneça até: bem modesta, a distensiio nüo estâ
~ lido c aprovado o seguinte:
morta, cabendo-nos cultivâ-la carinhosamente.
Quanto a mim, Sr. Presidente, niio desejo ser omisso nesses deve·
REQUERIMENTO N• 27, DE 1977
res da colaboração, Longe disso, almejo poder falar com inteira fran·
queza. Tenho mesmo diante de mim aquela pâgina cm que Rui nos
Requeiro nos termos do art. 310, allnca c, do Regimento Jntcr· diz haver servido a Dcodoro resistindo-lhe, e resistiuo esclarecendono, adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 122, de o. Guardadas as proporções, também assim pretendo servir i> Revo·
1975, a 'fim de ser feita na sessão de 15 de abril próximo vindouro.
lução, ajudando-a a alcançar o seu objetivo precípuo, aquele que, em
Sul a das Sessões, 17 de março de 1977.- Leite ChiYH.
1964, em boa hora mobilizou militares e civis na defesa da democra·
cia. A verdade, porém, é: que, apesar da firmeza, diria mesmo da
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Em virtude da aproobstinaçiio, com que o Presidente Geisel tem preservado as conquis·
vação do requerimento, a votação do projeto fica adiada para a
tas iniciais da distensão, quase nada se tem avançado no caminho da
sessão do dia I5 de a~ril próximo.
institucionalização de uma ordem jurídica democrática. Dir-se-iu
que, no particular, o Presidente tem as mãos atadas. E, enquanto
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) -Item 4:
isso, tem-se a impressiio de que imponderáveis setores da complexa
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
máquina governamental põem pedras no caminho da democracia.
nado n• 193, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos
Fazem as cousas dilicCis, criam fantasmas terríveis, perigos assusta·
Torres, que introduz alteração· na Lei n• 6.205, de 29 de abril
dores, catástrofes ameaçadoras, dir-se·ia com o objetivo de impedir
de 1975, que "estabelece a descaracterização do salârio ml·
a distensão. Até: quando e até onde poderá resistir o Presidente?
nimo como rato r de correção monetária", tendo
Fomentam-se tais obstâculos à normalização, que niio falta quem
PARECERES, sob n•s 902 e 903, de 1976, das Comis·
tema surgir no campo politico embaraços deliberadamente exuge·
sões:
rados.
-de Conatltulçlo e Justiça, pela constitucionalidade c
t portanto, o caso de perguntar-se: será realmente tão grave a
juridicidadc: c
situação do Brasil, em relação à segurança interna? A verdade é: que
-de Lqllllaçio Soclll, favorável.
graças à energia, à presteza, ao vigor com que o Presidente Mé:dici
reagiu às tentativas de subversiio, que tiveram nos seqUestros as suas
Em discussão.
., .. . . . .
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 'da palavra, encerra· expressões muis rumorosas, o Brasil continua Udesfrutur de uma
aparência de invejável tranqUilidade, no mundo conturbado dos
rei a discussão. (Pausa.)
nossos dias. Nilo digo que inexistum forças subversivas latentes, que
Estâ encerrada.
reclamam a eficiente atencilo que u elas têm dado patrioticamente as
Em votuçilo.
Forças Armadas, conscientes das responsabilidades que lhes cabem
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn·
na preservação da ordem e segurança dos cidadãos. Mas, o inegável,
lados, (Pausa.)
é que os brasileiros se sentem em segurança.
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, para o se·
Diante desse quadro ocorre-me perguntar, pois a meu ver é: esse
gundo turno regimental.
um dos pontos cardei as da nossa problemática, se, a exemplo do que
ocorre em muitos outros países, nos é· possiwl manter u ordem,
~o seguinte o projeto aprovado:
conter u subversão, assegurar u tranqUilidade, dentro de uma ordem
jurídica democrática, nu qual nenhum poder esteja acima das leis e
PROJETO DE LEI DO SENADO N•J!I3, DE 1976
dos tribunais, onde u força nilo seja uma expressão de arbitrio: ou se .
Introduz llteraçio na Lei n• 6.205, de 2!1 de abril de 1975, somente pela postergução du lei e dos tribunais, com tudo quanto
que "estabelece a dHCaracterluçio do sa.. rlo mlnlmo cumo representam em relaçi\o aos direitos e garantias dos ciaaduos, é:
ritor de correçio monet,rla e acrncenia p••••••fo dnlcu ao ar· possível manter-se u segurança indispensâvel à tranqUilidade e uo
tl&o J• da Lei n• 6.147, de2!1deabrll de1974".
· desenvolvimento do País. Sobre isso considero importante uma pula·
vru franca que, diante de condições peculiares que ignoramos, nos
O Congresso Nacional decreta:
diga que aqui, uo contrário do que ocorre em tantos c tantos países
Art. I• ~acrescentado ao art. I• da Lei n• 6.205, de 29 de abril ocidentais, nilo nos bastam os tribunais nem as leis, por mais fortes,
de 1975, o seguinte§ 2•:
severas ou sumárias que sejam. Precisamos substituir as leis pelo ar·
bftrio. Sei'cmos, entilo, uma dus exceções do mundo ocidental, e n
"§ 2o EXcluem-se, ainda, dn restriçllo deste artigo as
pensões ulimcntlcias de qualquer natureza, quando judicial· ela, se for o caso, veremos como nos adaptar da muneiru menos in·
cómoda, menos violenta e menos chocante. Mas, de qualquer modo,
mente fixadas com base no salário mlnimo."
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nito estaremos enganados nem iludidos. A franqueza, u meu ver, é a
primeira pedra paru um entendimento honesto c prorrcuo.
Vencido esse ponto, se for o caso, Senhor Presidente, passo puru
as minhas ohscrvw;õcs, c delas o pont_o de partida é que, de ucordo
com os postulados da Revoluçilo de 1964, nlmejumos implantar uma
democrucia, palavra hoje tilo repetida, quanto deturpada. Nilo
temos :~tê as dcmocruciliS porulnres1 As democrucius dos hospitais
psiqui{Jtricos'? Por isso mesmo desejo nxar que, .em meio ti Csse.cu\cidoscôpio de conceitos, muitos deles ~1dmiráveis, outros grosSéiras
fnlsificuçõcs c impostums, ainda prefiro aquele de Pt:ricles, que
Tucídides trouxe até aos nossos dias: unós chamamos o nosso
governo dcmocmcia porque u cidade é udministrudu pela maioria e
não por poucos. E cmboru, de acordo com u lei, todos sejam iguuis
nas suas rclucõcs privudus, nns eleições puru os cnrgos públicos os
mais capazes são preferidos, não pelo seu nascimento, mas por seus
méritos. Além disso, a lihcrdadc é o princípio da nossa vida pública".
D~ssas mcditm;õcs sobre os caminhos que, no Brasil atu:1l nos
poderão levar u uma democracia, a convicção em que estou é a de
que o primeiro passo terá de ser nccessãria c insubstituivelmente
profunda reforma da realidade partidí~riu. Não hú como pensarmos
cm nada sério, vcrdndciro, cm matéria de vida democrática nu base
da siluacilo dos atuais Punidos, a ARENA c o MDB. uma vez que
um. dentro do conceito que deve ser c é corrente puru um partido
politico. prnticumcnte não tem voz, c o outro, conforme notório, tem
poibido o st!u acesso ao Governo.
Nessas anCIIiscs, lenho corrido os olhos pelos partidos democrú·
ticos do mundo ocidcntnl, certamente modelos que nr1o podemos
dcix:.1r de ter prc:scntcs,
Nàn p:.1ru os imitar. como bem nos uconsc\havu o Senador Pc·
trônio Portclla no ~1ssumir a Presidência desta Cusa. mas pura sentir
c aprender, aproveitando quanto nos sejn possível. Ou deveremos
ignorar. por exemplo, a construção jurídica c politica dos Estados
Unidos. d:1 qual cml!rgiu a sociedade mais homogénea. mais prósperu c mais livre cm todas as épocas da humanidade? Vejo-os desde o
início do século, seio! nos países prcsidenciollistas, seja nos purla·
mcntarisiUs, Nos Estados Unidos, na França, na lnglalerra, na
Alemanha, na ,\ustria, nos puíscs"Escundinavos, na lt{t\iu, c cm
todos eles o qu~ encontro sUo partidos, velhos ou novos, conservadores ou liberais, radicais ou trabalhistas, democratas-cristãos,
ou sociais-democratas, todos eles, ou a governarem as nações de
m:ordo com :1 maiorin cldtorlll, que representam. ou u ngunrdnrcm :1
oportunidade de serem convocndos puru govcrm1r. no momento c:m
que conquistem o voto da maioria, E nUa passa pelu cabeça de
ninguém que um partido legalmente constituído possa dci,ar de go·
vernar a Nact10 no momento cm que esta assim o deseje utruvt:s do
voto, Para isso existem, para isso lutum, para isso prcgum idéias,
defendem programas, aliciam correligionúrios. Conquistar o govcr·
no. n:nlizar progrumas administrutivos é a própriu razão du sua t:xisténda. qm: não se confunde com qualquer organizncUo de outru
ord~.:m. Assim é cm todo o mundo dcmocr{ltico e ocidl!ntnl, isto é o
nosso mundo.
Portanto, no Brusi\, o que urge mudur nUa são os purtidos, mas
o conceito que a Revolução parece ter sobre o rJupcl dos purtidos
politicos, que, além do mnis, sUo indispensúveis instrumentos de
comunicação entre o Governo c o povo, entre o poder c a Nuçào.
Funçtio que deve ser desempenhada por líderes aulénlicos, acredita·
dos. c na realidade insubstituíveis. Só adianla falur quem o povo
conhece. quem tem a confiança popular, isto é, u credibi\idudc da
N~u.;ttn. Pelo menos é ussim cm todos os pníscs dcmocrlaticos.
J.cmhro·mc do tempo cm que no Brasil, quando neccssúrio mo·
hili1.ar a opinião nncionul, raluvum Ot(lvio Mungubcira, JoUo Neves,
Oswaldo Aranha, José Américo, Armando SuJes, Eduardo Gomes,
Juscelino Kuhilschck. l'linio Sulgudo, ou o próprio Sr. Getúlio
Yar~:ts, cada qual dc\cs a representar purtidos, correntes de opinião,
prngr:nnus dt! governo, purceJas do povo u ruiu rem pum o povo.
Nomci<tm-sc Presidentes. Govc:rnudorcs, Ministro~. Mus líderes
,.somente o p(Wl~ ns pode criur.
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Que~. pois, um partido polhico sentia umn ugrcmiact1o em que
:-;c reúnem cidudãos inspirados por f"ropôsitos comuns, unidos por
ldênticus concepções de governo c udministr:1ciio, c que buscum. utra·
vés do apoio da maioria dos seus concidndàos, conquistar o Governo, innuir nas decisões do Governo, purticipur responsavelmente
da açüo governamental'! Um partido politico nilo é sociedade lilc·
rúria, entidade hcnelic'cntc, centro de estudos ou dt: invt:stigucõcs.
Um partido polilico lcm como mela prccipua, fundamental.
inalicnílvcl. a conquista do poder. Fora dai dcixu de existir. t um
nrrc:mcdo, i: um fuz~dc~conta, é um partido de brinquedo, um purtidu
sloper, que pode fazer vistu, mus é rulso, c destinudo a cnrerrujur-·sc
cm pouco tempo. É partido para inglês ver. Ora, se esses conceitos
stio verdadeiros, universalmente verdudciros, cu perguntaria para me
responderem honestumcntc- serú que influímos efctiVumente como
um auléntico partido politico? Tcrú u ARENA. que se diz o Partido
do Governo. influênciu nu vid:.~ do Brasil'! Seremos purtc na orien·
iaçüo do Governo? Politica cconômica, polilicu financeira. politica
agrícola, politica educacional, polilica encrgéticu, polilica de
trunsportes. c mé na intimidude partidária, que dcvcriu ser n menor
d:.~s uutonomias a lhe ser concedidu, scrú porvcnturn, ou tcr{t sido o
Purtidn consultudo. convocado para opinar? Sinccrumentc não
tenho noticia de que tul lenha acontecido. Entilo pura que existe?
Que cu saiba, o mais promissor da ARENA ainda i: o Centro de Es·
tudos Milton Campos, simples exercido culiurul. Fictlrci extrema·
mente rcliz se me disserem que estou em erro. Contudo, enqunnto
não o fizerem, continuarei convicto de que como um Pari ido politico
rcul, pronto pura tomar o Governo. innuir no Governo, participar
do Governo, representa fato politico Sltl generls e ati: hoje desconheci·
do da ciência politica. O.~altí que as cousas mudem. No rnomcnlo in·
voco o testemunho dos brasileiros, brasileiros de iodos os quudrun·
tes, c nenhum, nem um só, de bou fi:, me dir!i ter noticia diversu da
que enuncio.
Pnsscmos agora uo MDB. O seu mal é outm. Num sistema , ·
hipartid{!rio como o !!:<isten<le, u idéiu m~lis comczinha é u de que um r·.:;
partido forn do Governo podcrú ser cm qualquer momento. quando
assim o entcndu a Nuçào medhmtc o voto. solucão, altcrnativ{\ para !
ocupar{\ posição do untugonistn que t'lerdeu i.\ confiuncu popular. /\o
longo do tempo. por muis sólida que seja, como acredito. n posicãn
da ARENA. essa niío é um:.~ id~h1 ubsurd{\, Ora, não h:'t nn munllo
político hrasilcirn quem nf1o saiha que a Revolução ntil) suporta riu~:
não :~cdt:l 11 usccnsiío do MDB :10 Govt:rno. Ntio entro nn apn:·
dm;üo da prnccdêncin ou ntin dos ratos, conceitos c pre~.:nnccitos,
que levaram u esse veto. Seja pcln posição de alguns, pclu impru·
dência de outros, pelus infclit.cs provocações ou ideologias de par·
celas partidúrins, a rcalidude é que o MDB cst{l, fnce i1 Rcvoluçito,
murcado, tido c havido, como contestatório, .rcvanchista. subversivo.
'
11·
c n~o sei quanta cousa mms t.]liC o raz tido c havido como ina· ,
dequado, perigoso para a continuid:~dc d:t grande nhru da Rcvolu· :.
çào. Ntw me cube encampur ou não esses conccitns, pois a minha :
opiniiín de r:tadu valeri:1. Acredito, porém, que cl:1 tmduz un1 fato po· i
lítico inconteste.
E na minhu concepção é imprescindível, num:1 dcmocrucia, seja
qual for o nllmcro de rwrtidos e.\ÍStcntcs, que haja •tlg.um rora do Go· :.
vernn, roru do Pnder c cm condições Uc ussumir ns suas rcspnns<~hili· :
dm.lcs. O cleitnrudo prcdsa de ultcrnutiva. Ou isso. nu ctuninharemos
incvituvclmentc purn uma ditudun1, 111cia ditudura. ou gov~.:rnu forte,
('Htr:l us:1r um eufemismo, no mnmL·ntu cm que o eleitorado deix:1r d~o·
assegurar mnioria pant o Purtillo que St! tem cumD no Governo. :\
ARENA 'icrvc p:tru impedir u vúcuo, que é incompativcl~.:nm a vidil
politica.
Ntw l'at muih) que o ilustre jornulistu, Sr. Carlm· Castcllo ,.'·i
Branco, al'irmnu Ser a cnustt mortls das cleiçilcs LlirctilS par:t Govcr·
nudnr, u impossihilidadc ou incmlformidnde du Revohu;tlol!m entre· : ~
"Ur <1 Rio (irandc do Sul ao MDB. Pnto t]Ue a ser vcrdadeirn, como ! :
t'
acrcdltn, prt.H'tl 'nitidumentc tt inviahiliUadc tln ~1 f)B, C\1!110 deve ; !
ocorrer numa dcmocrncin, rcprcscntur umn hipótese de ullern:"tncia : [
pum n Governo.
:.
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Nua se concluu do exposto que umbos os purtidos, desde u suu
constituição, cm 1965, nua tenham prcstudo rcuis serviços uo País.
Longe disso. Além de haverem cvitndo que caíssemos numa di·
tuduru, forum instrumentos vlllidos c eficientes para a mobilizaçilo
da opiniiio públicu, muntendo viva u numa da dcmocrucia. Agora
mesmo o Puís ucompunha Com real interesse as conversas, entendi ..
mentos que se reuli1.am nos f1mbitos partidários, pura subermos se
vamos uvunçur no rumo du institucionulizuçüo de um uutêntico
regime democrútico, como u Nuçüo espera e deseja. O que, entre·
tunto se me afiguru é nua terem eles logrudo concluir a suu imagem
de autênticos partidos politicas, na posse ou cm busca do poder, Siio
imagens inacubudas, c diuntc das quais todos se sentem inibidos os partidúrios c o povo,
Tenho como imprcscindfvel paru a nossa vida democrática, por
mais débil que clu seja, que, com os atuuis partidos ou com outros
que possam ser constituídos, disponhumos de ugrcmiuções que go·
vernem de ucordo com a vontade do povo brasileiro, c partidos que
possam vir ti governar quando assim o entenda esse mesmo povo,
que deve ser u fonte, a origem, a base de qualquer governo demo·
crfttico. O que nüo podemos, dentro de um regime democrático, é ter
um partido que não governa, c nu oposiçüo um partido que nilo pode
chegar ao governo.
Nessas condições, se dos dois partidos que temos, um ainda não
logrou ulirmar-se como influente nus decisões governamentais, c o
outro tem vctudos os seus passos pura o governo, I! comezinho que
pura começarmos a falar em reformas democrúticas é mister profunda reestruturação de conceitos sobre os partidos políticos.
Reestrutura tanto mais premente quttndo jú se transformaram as mo·
tivuções, os objetivos, as nlinidudes que levaram à criação dos atuais
partidos, Tudo mudou tanto que não são poucos os que se sentem
confrangidos onde cstüo. Por vezes fico a me perguntar onde es·
taríumos, por exemplo cu c o nosso ilustre Presidente Portella, se,
nüo pela ação de uma deusa, mas pelo efeito de uma lei de ndclidudc
purtidúria, houvéssemos sido imobilizados como aqueles que u
curiosidade transformava em c:st{ltuas de sul.
Infelizmente, porém, estão todos jungidos pela fidelidade parti·
dúria, medida que teve a suu oportunidade, mas que não pode nem
deve ser uma lei permanente. É uma excrescência nu doutrina poli·
ticu~ Ela representa u negação de cousas inerentes ao homem poli·
tico, e entre as quais estú, naturalmente, a de mudar, evoluir, ou involuir, como bem se queira, mas de qualquer modo mudar de acordo
com as circunstâncias, com as i:pocas, com as exigências do próprio
Pais, Nem há trudiçüo mais nrofundu e constante na vida politica
brasileira do que cssu liberdade de mudar.
Ao falar certa feita no Senado do Império sobre a necessidade
de se criarem partidos regulares, Nubuco de Araújo, além de afirmar
que era impossível estarem reunidos "tendo de permeio o pejo da
upostusiu", acrescentava; "É preciso utcnder às gerações que vierem
depois das nossas lutas políticas, as quais não podem conceder-nos
suas adesões, seus sufrágios, quando lhes oferecemos não o futuro,
mus um passudo sem ruzão de ser, um pussudo de exclusivismo e de
ódios ... " E eu perguntaria, Sr. Presidente: estaremos, nós, atendendo
us geruções que irão ncccssurinmcntc nos suceder'? A bem dizer.
todos os nossos estadistus mudaram, u começar pelo grande Bcr·
nurdo de Vasconcelos, que passou do cumpo liberal pura o conscr·
vador, Mudou o Visconde do Rio Branco, por muitos tido como o
maior cstudistu do lmpérito, e que se iniciuru nus lilcirus libcruis. Mudarum Nabuco de Araújo c Zacurias, ambos tendo feito as primcirus
armas entre os conservadores. Mudou Saraiva- o Nestor do lm·
pério- butizudo nus úguus do pÍ1rtido const=rvudor. Muilos outros
exemplos poderium ser invocudos. Mus, o que eu· desejo indugur,
neste momento é se ~.:lcs niío terlio mdhor servido uo Brusil buscundo
os purtil.los ujustudos uus seus ide:ds, do que permanecendo
amarrados Ul\llremiações partidúrins cujas idéias jl1 não eram as que
huvium tido cm outrus épocus'!
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Nüo vejo, portunto, por que se insista cm niio vurrer da nossa
vida partidária essa extravagante ndclidudc. Extingui-lu totalmente
seria tulve1. o primeiro passo pura uma efctiva reestruturação partid6riu, utc:ndendo aos reclamos, às aspirações e inspirucões democráti·
cus da Revolução de !964, Mas, nesse caminho estou convencido de
que devemos ir até ao lim. De mim eu não me deteria sequer unte a
hipótese da rudicaltransformaçilo dos partidos atuuis, Se é impossf·
vel com eles, nu sua atua! composição, a sobrevivência da democra·
cia, o remédio não pode e nem deve estar nos expc:dientcs cusuísticos,
nas soluções de emergência do dia, e nus quais ninguém acredita; o
remédio scrú criar novos partidos, partidos que ofereçam essas duas
condições essenciais, fundamentais, e impostcrgáveis na·vida de um~
democracia, isto e. partidos que governem efctivamcntc quando
apoiados pela maioria, e partidos que, estando fora do poder,
possam realmente tomar o poder quando sufragados pela maioria da
Naçilo, nos termos da lei. Isto ê democracia. Fora disso poderão ser
tudo, menos partidos políticos desempenhando o pupcfquc lhes cube
como polurizadores dn opinião nucionnl, das correntes de opiniiio,
cujas . idéias e programas devem executar no governo. Será por
ventura o que ocorre no Brusil, ou estarei eu sendo vítim:t de uma
alucinação? (!. melhor pertencer a um pequeno partido que possa
saber o que quer de que integrar a equipagem de um navio cujos
rumos nüo devemos conhecer. Nu realidade a vida partidária feneceu. As Convenções, pela fáltu de liberdade, estiolurum-se. Por uma
tradiçüo scculur os.purtidos no. Brasil sempre se fizeram de cima pura
buixo. Por isso mesmo. se queremos estimular e dar grandeza ovida
partidúriu, ê necessário que uma vez organizudos tenham os purtidos
a liberdade de escolherem livremente, num clima de cmulaçilo os
seus candidatos. Se isso houvesse acontecido, outro seria o resultado
da ARENA cm 1974. Não ê possível que o mérito se transforme em
fato r negativo pura as indicuções adrcdementc feitas.
Pelo que tenho acompanhado de declarações, receios c temores
de ilustres lideres do MDB, fica-me a itllprcssão que ele vive o seu
momento humlctiano. To be, or not to be.. , Embora não deseje ter
intcrvcnçiio que seria indêbita cu apenas diria que. olhasse para a
nossa história política, e ui talvez encontrasse inspirai;ão. Também o
Partido Liberal, cm dctcrminudu fase do Império, considerou, pela
voz dos seus mais eminentes chefes que nilo lhe cabia coonestar com
eleições que tinha como fraudulentas e pura as quais apenas
concorreria para lhes dar uma tintura de legitimidade. E durante
çcrca de dez unos, sem se dissolver, mas também sem se degradar,
permaneceu ele sem participar de uma só eleiçüo. Não serviria de
reposteiro pura eleições que eram um jogo de cartas marcadas. Aliás,
desse estudo de espírito que marcou tão longamente a posição dos
liberais, ê eloqUente testemunho esta carta de Nubuco de Aruújo, o
ucutado Conselheiro Nabuco, ao futuro Senador Dan tas: "A Buhia
brilhou- escrevia Nubuco- com a abstcnçilo: pareceu-me sempre
que cru este o arbítrio que u dignidade 'c coerência do partido Liberal
exigiam. Ou pólvora c bula, ou abstenção, dizia Castelar na
Espanha: é a alternativa que nos resta. E que vergonha para nós:
apresenta-se o partido Liberal nu ARENA, dá com o seu concurso
um grande testemunho a favor da liberdade da eleição, e por toda a
parte edcrrotudo".
Mas, embora certo de que as eleições eram fruudulcntas, como
rculmcntc eram, manipuladas através da Guarda Nacional c do
recrutamento militar, nem por isso se dissolveu o Purtido Liberal.
Com u sua omissilo obrigou o Poder Moderador a intervir parn que
o País tivesse eleições tua verdadeiras quanto passivei.
Naturalmente, os tempos silo outros, c estou bem certo de que
apesar de tudo quunto se ununcia, fórmulas us mais diversas, estas
niio serilo de molde a tirur da vida polfticu a grandeza, u seriedade, a
honestidade que lhe e inseparável para nua perder o respeito da
Nuçiio, pois o que u Revoluçuo, os rcvolucionllrios c principalmente
o íntegro Presidente Gcisel almejam é assegurar ao Puls uma vida
politica, partidllria, eleitoral, digna das tradições e uspiruções
democráticas do Brasil. Pode haver interessados cm levar o Pais purn
n noite de umn virtual ditadura, da qual cspcrnm uufcrir vantagens
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de toda a ordem a custa da liberdade dos brasileiros, Quanto a mim
estou certo que não terão o apoio do Presidente Geiscl, que bem sabe
que uma ditadura poderia ser um adiamento de soluções, mas jamais
uma solução. E só há soluções com o consenso da Nação.
Nessa maré de franqueza com que falo no Pais, nilo esquecerei
que há alguns unos desfraldei uma bandeira de pacificação, Na
ocasião, pura usar a expressão do lidcr do Governo, nu Cümnrn dos
Deputados, em relação no Presidente Carter, reconheço que eiá ~ln
imatura. Sê-lo·â hoje? essa ~ma das perguntas que deixo neste
Plenário, tão cheio de responsabilidades e de patriotismo. A acreditar no que ouço em todos os sctores e cm todas as regiões, nilo parece
haver dúvida quanto a se admitir que é grave, diria mesmo
preocupante a situação do Pais. ~ grave u situaçiio financeira, com
uma innação que se aproxima dos cinqUenta por cento, é grave a
situaçiio das empresas, que se dizem sufocadas por juros que orçam
também pelos 50%. grave a situação polftica, na qual o Pais se
defronta com verdadeiro impasse, E não será grave a situação social
quando todos os snlârios são derretidos pela incontida alta do custo
de vida, já não sendo escasso o número dos que não ganham sequer
para comer?
Diante desse quadro- se é que niio elaboro num imenso cqui·
voco - é evidente, gritante, que o Brasil não se pode dar ao luxo de
ser uma casa dividida. Dividida praticamente meio a meio, propicinn·
do u infiltração dos subversivos, Tenho pura mim que é urgente que
os verdadeiros democratas, e em particular o mundo polftico e
governamental, promovam a pacificação, a conciliação do Pais.
Ninguém ignora que somente medidas severas, certamente impopulares, permitirão encontrarmos ou reencontrarmos o caminho do
equilíbrio financeiro. Medidas que estarão a reclamar o concurso c
participação de todos, pois não são apenas medidas do Governo,
mas medidas nacionais, para serem compreendidas e suportadas pela
Nação, Medidas que somente poderão ser postas em prática por um
regime de força, de que Deus nos há de poupar, ou por uma união de
todos os brasileiros. Por certo haverá sempre os discolos, os que
jogarão no pior. Mas, estou convicto de que não representarão parcela apreciável no momento em que o Governo resolver estender a mão
a todos os brasileiros, Volvidos treze anos já é tempo de deixarmos
de olhar somente para trás, e podermos novamente reunir numa só
família brasileira, sem prejuízo da segurança necessária.
Não tenho dúvida de que não faltará quem julgue a conciliação
uma heresia, São os que se imaginam os beneficiários da discórdia.
Amanhã podcr.ão ser a vitimas da cizânia.

e

e

O Sr. Franco Montara (MDB - SP) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR, LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Pois nilo,
O Sr. Franco Montara (MDB- SP)- Desejo, nobre Senador
Luiz Viana, congratular-me com o discurso de V, Ex•, pela elevuçilo
com que o nobre Senador enfrenta, com absoluta franqueza, um tema fundamental para o desenvolvimento brasileiro. V. Ex• coloca
bem a necessidade da normalização institucional do Pais, e coloca
também, com muita precisão, com muita objctividnde, o problema
dos partidos polfticos. E, quero acrescentar, até mesmo no tocante à
fidelidade purtidâria, u forma com que V, Ex• coloca o problema
merece o respeito de todos. Se realmente se pretender dar sutisfuçilo
à grande uspiruçilo nacional de segurança, de ordem, de normalização de nossa vida pública, é preciso ter u coragem de enfrentar o pro·
blema purtidãrio, E V, Ex• vê, para isso, u necessidade de uma refor·
muluçilo dos conceitos dos partidos c, talvez, alteração dos próprios
partidos, ~ colocar o tema com elcvuçilo. Mas, permita-me fazer
urna distinção: temos nos manifestado, até com certa agressividade,
contra uma emenda que corre pela outra Casa, eliminando u fide·
lidude purtidãriu; Porque, evidentemente, os objetivos clnros daquela
emenda silo outros e nilo aqueles colocados cm tilo ultu posição por
V, Ex• O que se pretende - c ê preciso que a verdade seja dita e o
ãssunto debatido- nu hora cm que o Brasil aspira à normnlizaçilo
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dernocrãticu, é tirar do povo brasileiro o direito de participar de eleições, Pura isso, pede-se a colaboração da Oposição, O MDB nilo
pode concordar com a substituição de eleições pela nomeação de
Governadores e pela nomeação de Senadores, E como nilo há maioria suficiente de dois terços para aprovação de um·a medida dessa ordem, com a presença do MDB, recorre-se a um subexpedicnte que~
de eliminar a exigência da fidelidade pura que se obtenha uma solu·
çiio casuística, Faço n oposição para salientar a grandeza da posição
de V, Ex• e para justificar a franqueza e quase a rudeza com que u
MDB tem refutado a outra tentativa de quebra da fidelidade pura
permitir uma manobra, evidentemente, antidemocrática,
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Agradecido a V, Ex•
Não tenho dúvida, repito, de que não faltará quem julgue a
conciliação uma heresia. A esses eu diria que as águas se separam
naturalmente.
O importante é que a Nação, no que ela tem de sadio, de capaz,
de patriótico, se reencontre unida, para enfrentar as dificuldades que
não são poucas. Ou será que interessa ao Brasil manter-se dividido
para que a força tome o lugar. do que pode ser feito pela concórdia? e;
muito importante, bem sei, que o Presidente Pctrõnio confubulc com
o Presidente Ulysses Guimarães, para sabermos como serão eleitos
Governadores, os Senadores e como a Constituição scrã reformada,
Tudo isso é importante, e preocupa o Pais. Mas, também seria importante se, conciliados cm vez de divididos, pudéssemos dizer ao
Brasil que os responsáveis pela vida polftica c governamental se reúnem cm busca de algum remédio para que o custo de vida niio
continue a subir, que se reúnem numa frente única em favor de solução para os nossos problemas energéticos, que se unem para deter a
innação, que corrompe o Pais moral e materialmente, para isso
que deveríamos dc1ejar a pacificação, a conciliação, o entendimento
entre os brasileiros, dos quais muitos c muitos milhões nada sabem c
nada sentem sobre 1964. Passaram-se treze anos, e os jovens que
àquele tempo tinham 8, 9, i o, li c 12 anos nada podem saber dos
perigos que corremos, das ameaças e do caos que tivemos de
enfrentar-, são hoje adultos, c não entendem por que motivos deva
o Brasil permanecer dividido, cntredevorando-sc.
A verdade, porêm, é que para se chegar a alguma conciliação
serâ necessária reciproca tolerância e compreensão. Já a vi malograr,
Quando mal enunciada, logo apareceram os que imaginavam pôr à
frente a anistia, a cxtinçilo do Ato 5, a revogação do 477, cousas que
poderão e deverão vir a seu tempo, como decorrências naturais de
um cli,ma de pacificação, mas jamais como imposições preliminares,
Bem sei que a pacificação politica nilo é para muitos uma idéia
grata. Pelo contrârio, nilo faltam os que a vêem com extremas des·
confianças, convictos de que o melhor é permanecer o Pais dividido:
buscando o seu mundo civil e politico, as migalhas que sobram. O
que posso assegurar é nilo ser essa a tradição do Brasil. Através de
toda a nossa história de nação independente o que scmpe prevaleceu,
depois das lutas, por mais ãrduns que hajam sido, foi a conciliação.
uma constante que emerge du própria generosidade do povo brasileiro, incapaz de cultivar ódios, Foi assim depois de 1842. Foi assim
depois de 1848, Foi assim em 1853. Foi assim em 1868, com areconciliuçi\o entre os liberais. Nilo teria sido assim sob Prudente de
Morncs, após a Revolução Federalista? Não terá sido assim em Pedras Altas, após u Rcvoluçilo de 1923? E que exemplo maior do que
o de Caxias após os dez anos da gloriosa Revolução Fnrroupilha?
que os brasileiros nunca mudaram. As lutas internas jamais impe·
diram que se considerassem irmãos, e pudessem se dar as mãos uma
vez passadas us refregas politicas ou militares.
Perdoem-me, pois, os que nilo participam dessa mesma visão
histórica do problema nacional. u visilo de quem nilo apenas acredita que· ao longo do tempo nada mais forte do que u tradição que
nos chamn pura u conciliação, ~a visão de quem tem u convicção de
que o Brasil ser!t tanto mnis forte, c os brasileiros tantos mais felizes
quanto mais rapidamente se puderem estender us milos irmanados
pelo. ideal de construir uma pdtria livre, dcmocrâtica ejustn.
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Mas, dentro dessn linha de colaboração que me tracei, não
concluirei sem trazer breve testemunho sobre o Presidente Castello
Branco e os Governadores, na Constituição de 1967. Também àquele
tempo nilo poucos preferiam a eleição indireta. E como insistissem
nesse propósito, o Presidente foi peremptório: - "Já que nilo pode·
mos dar aos brasileiros o dieito de elegerem o Presidente da Repú·
blica, devemos pelo menos dar-lhes o direito de escolherem os Gover·
nudores nos Estados", Sinceramente democrata, preocupado com a
participnção do povo na vida do País, o Presidente Castcllo não
parava aí os seus comentários cm favor da eleição dircta. Consi·
derava-a também um fntor importnnte pra se formarem nos Estados
autênticas lideranças políticas e eleitornis, indispensáveis à própria
Revolução. Aliás, se há algo de que o País talvez não demore cm
sentir falta é de Jrderes, tal a persistência com que têm sido elimina·
dos os que ainda restaram. Nos Estados, não demorará em termos o
vl•cuo, dado o desestimulo, para o aparecimento de vocações polf·
ticas reais. Não desejo citar nomes, Mas, bastará correr-se a vista de
norte a sul para ver-se quanto são escassos os líderes autênticos, isto
é, aqueles que não decorrem do passageiro exercício de algum cargo.
Poderá o Pais ser governado sem lideres? Se o for será caso inédito.
As circunstâncias não permitiram ati: hoje que, após a Constituição
de 1967, se experimentasse a eleição direta dos Governadores. Não
tenho o tabu da eleição direta, uma vez que o sistema indireto assegure ao povo a escolha dos seus governantes estaduais. Para isso a
primeira condição será se extinguir a aberrnção de Governadores
eleitos por Assembléias envelhecidas, ultrapassadas, cm vésperas de
serem renovadas, muitos dos seus membros sem possibilidade de serem eleitos. Se pretendemos dar legitimidade democrática às clciçóes
indirctas é indispensãvcl que os componentes do Colégio Eleitoral te·
nhum mandatos recentes, que traduzam a vontade popular no
momento em que são chamados a votar. Na América do Norte,
chamam aos parlamentares que se não reelegem de "patos molha·
dos", isto é patos que já não podem voar. Aqui, elegem. O importan·
te, acima de tudo, é que a eleição indireta não seja um instrumento
para levar aos Governos Estaduais personalidade que o Estado ja·
mais se lembraria de escolher. Quanto ao mais, tanto pode ser Jcgl·
tima a eleição dircta quanto a indircta. Não basta que haja líderes
civis. fi imprescindível a existência de lideres militares, como sempre
os houve desde o Império c atravessando todas as Repúblicas. Será
necessário lembrar Caxias, Osório, Pclotas e Dcodoro na monar·
quia? Em certo momento a República talvez se tenha salvo por causa
de Floriano. E que serviços não deverá o Brasil a Saldanha, a
Custódio c a Alexandrino de Alencar na Primeira República? O Exér·
cito ainda hoje se orgulha de lideres como Hermes da Fonseca, José
Pessoa, Goes Monteiro, Canrobert, Juarez, Dcnis, Outra, Castello
Brunco Médici Mascarenhas de Mornes, Costu e Silvn, Cordeiro de
Fnrius, Eduard~ Gomes c Orlando Gciscl, cuju presença, não apenas
na vida militur, mas nu vida política do Brasil foram extremumente
importantes. Sem grandes lideres militares, Goulurt teria comuni·
zudo o Brasil.
Não é beneficio dificultur-sc o naturul npurccimcnto de novas
liderunçus civis c militurcs, que terão a seu cargo não apenas gover·
nur o Puis, mais inspirur confiança aos brusileiros, podendo falur·
lhes c serem ouvidos nos momentos próprios. Fular todos podem,
com maiores ou menores fucilidudes. Mus, ucreditudos somente o
suo aqueles que pelas provus rcitcrndus de identidude com as uspira·
cõcs do povo tivcrum a vcnturn de conquistar u cstimu c u confiunçu

pública.
Como é comprecnslvcl, muita coisu ainda poderia dizer dentro
do meu propósito de contribuir parn que o Brusil encontre esse cami·
nho buscado hli treze longos un<1s, c nté hoje nindu perdido. O
caminho que furli do Pnls 11 democracia sonhudn pelos revolucionli·
rios de 1964, muitos deles jli desaparecidos sem terem visto os bra·
sileiros, tu! como todos nós nlmcjumos, conquistarem o governo do
povo, puru o povo, c pelo povo, expressão única de uma verdadeira
democracia. (Muito bem! Palmas. O orndor é cumprimcntndo.)
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a
pnlnvra como Lldcr.
O SR. PRESIDENTE (Amarul Peixoto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Eurico Rezendc, como Llder.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Como Líder, pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
Não é surpresn, mas apenus uma noticia, dizer c ressaltar que
ouvimos com a maior atenção, e também na esteira das melhores renexões, o pronunciamento recém feito pelo nosso eminente colega,
Scnudor Luiz Viann.

E começo por identificar, no seu discurso literariamente perfeito
e substancialmente digno de exame, uma contribuição para episódio
de marcante atualidade que. se verifica no cenáculo politico nacional.
Consta das imagens da nossa televisão, ouvem-se as vozes do
rádio, sente-se nas colunas du imprensa· que dois eminentes líderes
políticos nacionuis, cm fronteiras partidárias antagónicas, vem-se
reunindo, por iniciativa de um deles, sensfvcl 11 realidade nacional,
pura buscur formulações destinadas a completar e aperfeiçoar o nos·
so desenvolvimento politico.
Dai por que as idéias e as opções aqui manifestadas pelo pre·
lúcido representante baiano- para quem as minhas homenagens de
apreço e de afeto siio tantas, são muitas, mas serão sempre poucas pa·
ra renetir o seu mérito..,. revelam o cntcn~imento daquela discussão,
daquele dildogo, daquele debate.
Começo, então, por pensar, c acredito que a ll)inha previsão seja
correta, que foi esse o objetivo primordial que orientou, balizou c
inspirou as palavrus de S. Ex•
Mas, permitu-me o eminente colega, sem procurar método cartc·
siuno, mas procurando "kodaquizar" algumas de suas afirmativas,
destucar e comentar algumas considerações tecidas por S. Ex• E o
faço no dorso da maior sinceridade, nüo só pelo apreço pessoal que
de mim S. Ex• nüo apenas merece como procura multiplicar, mas
também pela necessidade que tem o Brasil mental de hoje de buscar
os caminhos seguros dn sua emancipação económica c do seu dcscn·
volvimcnto política-democr{ttico.
Anotei, prcfacialmente, palavras de S. Ex• Dir·sc·â que o Prc·
sidcnte tem as mãos atadas quanto à institucionalização de uma
ordem dcmocr!ttica.
O discurso de S. Ex• retratn c rcnetc citações históricas, c me
permito, ao examinar este tópico, recrutar para o meu pronunciamento e paru a memória da Casa um conceito lapidar cuja
autoria se perde nas distâncias da história c que reza o seguinte:
.. Niio h6. apoteose sem sombras".
Se o discurso de S. Ex• foi brilhante cm vários setores de sua
manifestação, o destino, porém, nilo lhe deu felicidade ~
venla, no colocllr n:IS mãos do honrado Presidente Ernesto Gciscl
este instrumental que significa, sem dúvida alguma, embaraço c falta
de capacidade.
O Sr, Lulz VIana (ARENA upnrtc?

BA) -

Permite V, Ex• um

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço com pra·
zcr, V, Ex•
O Sr, Lulz VlanR (ARENA - BA)- V, Ex• está dando uma
interprctnçilo - nuturulmente tem o direito de fazê-lo - que não
traduz, pelo menos, o meu intento. Jamais imaginei dizer ou deixar
nns minhns puluvrus que o Presidente não tivesse capacidade, não
tivesse condições de agir como entendesse. O que quis acentuar é
que, pela delonga, pude admitir que graves obstáculos - é esse o
sentido que quero dur n minha oração - têm impedido que o
Presidente Ernesto Geisel tenha, apesar da suu obstinuçilo - como
cstí1 dito por mim - j!1 feito maiores avanços cm busca da
institucionulizuçilo dn ordem democr!iticu por ele anunciada c deseja·
da desde o inicio de seu Governo.
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Regozijo-me
por V. Ex• ver. nu minha intcrprctuçiio, idenlincndo um equivoco de
minha parle.
O Sr, Lulz VIana (ARENA- BA) -Obrigado :t V, Ex•
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• recorre
à significuçiio das palavras c nos diz, pura conrorto nosso, que apesar
de o Senhor Presidente Ernesto Geise\ estar com as mãos atàq;ts, não
~stá com us mãos atudus ·
·
Ninguém, neste Pais, poderá negar, nu figuru do Chc[e du Nacão, exemplo mais marcante do vigor patriótico e da encrgi:t serena.
l\luitos, no Brusi\, podem se igualar a Suu Excelência no desemburuco. nu desenvoltura e no poder da decisão, porém ninguém- c este é
um desafio - superará Sua Excelência nesta virtude, que renete o
cumprimento de um indeclinável dever.
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Permite V. Ex• um
ururte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) -Com muito
prazer.
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Tenho :t impressão de
que o nobre Senador Luiz Viana, no brilhante discurso que V, Ex• já
está comentando, quis fixar que cm tudo isso há uma mudança.
Falou, S. Ex•, realmente, em mudar. Muitos mudaram e ele deve ter,
também, mudado. Não nos esqueçamos que os partidos polfticos [orum extintos exntamente no Governo Cnste\lo Branco, quando
S. Ex• era auxiliar direto, Não devemos esquecer que talvez, as maiores medidas tomadas para o resguardo, naquele tempo, da ordem, da
tranqUilidade e, sobretudo, dos rumos revolucionários iniciados
foram à i:poca daquele grande estadista, que a. República perdeu tão
cedo: o ex-Presidente Custcllo Branco, ConseqUentemente, há um
mundo de coisas que ele tenta analisar, Analisou desde o Império até
u Rcpúb\icn. Porém, o que devemos analisar são os ratos que nos
levaram it Revoluçüo e os motivos que o Presidente Ernesto Geise\
está encontrando para manter a ordem e a tranqUilidade neste Pnis.
Fula-se que estamos à beira do abismo, mas nüo conheço, Sr. Sena·
dor Eurico Rezcnde, e V, Ex• me perdoe - nenhum homem que
esteja trabalhando, que queira progredir, que queira colaborar para
o desenvolvimento deste Pais, e que esteja com os seus passos tolhidos. Ao contrário, todos estão estimulados pelo trabalho, recebendo
auxilio, assim como todas as classes produtoras deste Pais, uma Na·
çào que se está recomendando perante o mundo como o segundo
produtor em determinados setores da agricultura. Isso devemos,
exclusivamente, à ordem e à tranqUilidade que propiciam o trabalho
ao homem que produz. Temos visto, no Governo utua\- e nito creio
que o Senhor Presidente Ernesto Geise\ esteja com as mãos atudus,
ao contrltrio- um homem que é militar, um dos che[cs supremos da
Rcvoluçüo, Sua Excelência conta com u ununimidude das Forças
Armadus, na manutenção da ordem; conta com a maioria do povo
hrasileiro, rato demonstrado nas últimas eleições c presente nus Cu·
sus do Congresso Nacional. ConseqUentemente, Sua Excelência nito
tem nenhum embaraço, Fora duf, é runtasiu, é jogo de puluvrus, ou
outros interesses que os interesses reais do Pais. Se confiumos no
homem que está no Governo, nu Presidência d:t República, se todos
sito acordes em afirmar que confiam nu pessoa do Presidente, que
confiança i: essa? Se o homem i: o Chere da N uçilo, se dele depende a
oricnl!lção pura os rumos do País, se ele conta com todos puru
traçar, com firmeza, os rumos polfticos do Pais, por que, então, se
elogia o Presidente, dizendo que é o maior homem do mundo, mas
nuo pode ruzer, porque hlt forçus ocultas, embaruçundo c utundo as
suus muos1 Nilo, Senador Eurico Rczende, nilo uccito estas idi:ius.
Nilo creio, jumuis, que o Senhor Presidente dtt República estcju
embaraçado com rorçus ocultus que estejnm tolhendo u suuução, em
bcncrfcio do nosso Pnfs. Ao contrário, Suu Exce\ê:nciu deve estar bem
umudurccido, deve estur com u sua opinião, sobretudo com a suu
orientuçào seguru, puru truçur novos rumos u esta Nuçi\o, O que ni\o
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queremos c n voltn ao pussudo. Ni\o udiunta! E o nobre Senndor
Luiz Viunu, meu eminente c querido amigo, com quem convivi cm
dias anteriores it Revo\uçito, que ralou cm beneficiário daqueles que
querem, rculrncntc, u continuidudc rcvo\ucionúriu, S. Ex•, que jl1
vinha representando n Bahiu, mas que durante o movimento
rcvo\ucionltrio tornou-se Ministro de Estado, Governador de Estudo
c Senador du República. naturalmente nüo roi um dos benefici(trios
da Rcvoluçito. Não o considero, assim, mas como homem que,
aproveitando ú situucão, com u suu caluborução, teve, exutnmentc, a
oportunidade de chegar a todos esses postos, graças à Revolução. E
muis uinda: se c:stnmos, sincc:rumentc:, querendo a mudança deste
País, lodos nós devemos dizer que desejamos a unidade da Nação;
dcscjumos u colnborucrao de todos os Pnrtidos. Não é preciso se
ucub:.ar com os Pnrtidos: vamos pensar mt Revoluçüo, que í: irreversí·
vcl e vnmos dar dclitino u este Pais, sem razcr literaturu. Esse cru o
uptlrtc que queria dar u V. Ex•
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Agradeço o
upurlc de V, Ex•
Prossigo, Sr. Presidente, cxuminando um outro tópico, que reza,
ln •erbfs:
"Mas, o inegável é que os brasileiros se sentem em se.
· gurancn."
Será tão grave, assim, a nossa segurança interna?
Sr. Presidente, cm termos de Segurança Nacional, nós, políticos,
temos dificuldade pant urerir da existência ou não de surtos incipientes, virulentos ou cm qualquer outro grau, da ação subversiva,
Somente o Senhor Presidente da República, que se encontra no
ápice da pirümide, tem condições e oportunidade, pela assessoria permanente que lhe dá um órgão, qualilicadamentc dÓ elite, idóneo, que
é o Conselho de Scgurunçu Nacional, de sentir se í: conveniente ou
não a ndoção de providí:ncias preventivas ou repressivas para conter
aqueles movimentos.
Uma verdade i: evidente, porque vem sendo conrcssada pelas
nossas autoridades militares que declinou bastante o índice de sub·
versão neste Pais. Mas, existe neste mundo de perplexidade, nesta
aldeia global predatória, umu nova e amarga experií:ncia: a derrota
dos Estados Unidos no Vietname. E os movimentos convulsivos que
vi:m caructerizundo as tarerus emancipadoras das jovens nações urri·
canas nos dão a medida cxata de que hú uma ronda permanente e
crescente de ameçus à segurança interna não apenas de nosso País,
mas de todos aqueles países que repudiam a maldição do comunismo
ateu, sanguinário c revolucionário, E poder-se·á dizer, Sr.
Presidente, que o povo brasileiro se sente em segurança justamente
numa relação de causa e c[eito cm virtude de medidas, algumas
ostensivas e outras discrctus e sigilosas, adotudas pelo Poder
Executivo c principalmente pelos órgãos próprios dus nossas Forças
Armudus.
Diz S. Ex• cm scguidu: "precisamos substituir us leis pelo
arbítrio", Em 1967, o eminente Presidente Humberto de Alencar
Custcllo Branco - e aqui vo\tu·sc ao tema da subversüo, com a
assessoriu válida, inclusive, do eminente ex-Ministro Luiz Viana entendeu que o Puis cstuva plenamente prepurudo, que u segurança
dos brasileiros cru totul. Então, nos orereceu, numa saída triunrnl do
Pu\(tcio do Planu\to, u Constituição de \967. Restubeleceram·se
todas as rranquius dcmocrúticas, o capitulo dos direitos c garantias
individuais- espinha dorsal das constituições democráticas e inclui·
du em nossa superlei, graças uo descortino, à habilidade c à scnsi·
bilidadc do eminente Senador Daniel Kricgcr - roi orerecido ao
povo brasileiro, anunciando umu nova cru de democracia plena e
liberdade absoluta, Musos ratos posteriores, identificados por todos
nós c, portanto, também pelo próprio Sr. Senador Luiz Viunu,
moslrurum que u reulidude subvcrsivu cstuvu cscondidu, estava à
esprcitu, estava buscando a oportunidade paru reacender o processo
de ameaçu c de aniquilamento do património democrático da maior
cidadela \atino·umcricuna da liberdade c da democracia.
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O Sr. Daniel KrleRer (ARENA - RS) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V. Ex•
O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS) -Sabe V. Ex• que ro1
pedido licença pura o Congresso processar o eminente Deputado
Carlos de Lacerda, porque tinha reito, nu tribuna da Câmara, a rc·
vclnção de ratos que achavam que eram secretos no ltamnruty, a Cú·
mura negou. E nenhum movimento revolucionârio, nenhuma salda
da ordem, ocasionou u atitude do Deputado Carlos de Lacerda.
Posteriormente, aconteceu a mesma coisa com o Deputado Márcio
Moreira Alves. A Câmara negou, no exercido indiscutfvcl de um
direito, porque naquela peça (Palmas) existia a inviolabilidade e a
inviolabilidade exclui o delito. Portanto, não era necessário o Ato
Institucional n• 5. V, Ex•, também, achava que não era necessário c
assinou o protesto contra a sua instituição (Palmas), Não posso ussis·
ti r caiado qualquer acusação que se raça no Presidente Cnstello Bran·
co, porque roi uma ...
O SR. EURICO REZENOE (ARENA razendo, Ex•

ES) - Não estou

O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS)- ... ilgura que, a cada
dia, cresce no conceito c na udmiraçilo dos brasileiros (Muito bem!).
Ele teve a .necessidade de ir para o Ato Institucional n• 2, porque o
Congresso, naquele tempo, nilo teve a sensibilidade de compreender
a hora em que vivíamos.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Vê o Plenário
que me encontro em diilculdadcs sentimentais. De um lado ...
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não são só sentimentais.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - ...
respondendo o pronunciamento do eminente Senador Luiz Viana, a
quem me prendem laços de amizade; de outro lado, acutilado pela
intervenção do maior amigo de todos os tempos que tive no Congrcs·
so Nacional, o Senador Daniel Krieger ...
O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- Acutilado não, jamais
o acutilaria. Estou apenas expressando a verdade dos ratos, porque
naqueles que participei eu nunca me cu lo, pois assumo a responsubili·
dudc dos meus a tos.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Bem, V.. Ex•.
neste ponto, iguala-se a todos nós, porque nós aqui assumimos a
responsabilidade pelos nossos atas.

O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS) ... nem quero exceder a
ninguém.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - A cutilada,
Excelência, i: porque V. Ex• niio roi reliz quando idcntiilcou, cm
minhas paluvrus, qualquer critica ao eminente Presidente Custcllo
Branco, cuja saudade vive sempre nu minha companhia. A Casa ó
testemunha, ao contrúrio, do grande elogio, porque roi graças uo
Presidente Castcllo Branco, com u colaboraçilo do Congresso, no
qual se alteou u de V. Ex•. que o Pais passou u ter uma Constituiçiio
democrútiea-u de 1967.
Quanto à observação, no sentido de que protestei contra aquela
medida tomudu, o ilz por dois motivos: primeiro, porque, nesta
Casa, hipotequei a minha solidariedade à represcntaçuo do Sr. Pro·
curador-Gernl du República em ravor da cassuçiio do Sr. Mârcio
Moreira Alves, porque o seu comportamento era uma delinqUi:ncia
verbal cnxovulhuntc, injuriosu c cnluniosu contru uma das muis
sagrudus instituições nacionuis, que são us nossas Forçus Armudus.
O Sr. Dlnarle Marlz(ARENA- RN)- Muito bem!
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Reclamei
contra o rato de, nu voragem do recesso, haverem misturado Cilmara
e Senado, quando, pelo mecanismo do Ato Institucional, poderiam
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pcrrcitamentc ter colocado cm recesso u Ciimaru c deixado o Senado
runcionando, porque esta Casa nunca rultou aos seus deveres paro
com u RevoluçUo. Foi nesses termos, nessa dimensão e ncss~s limites
que houve a minha atitude c a minha reaçiio,
O Sr. Daniel Krleaer (ARENA - RS) - Permile V. Ex• um
apurtc1
O SR. EURICO REZENDE (ARENA -ES) - Pediria a
V. Ex• pura me deixar prosseguir, mas V. Ex•. por ravor, me aparteic.
O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- Quero dizer a V. Ex•
que, nu realidade, àquela hora, também me revoltei contra as expres·
sões injuriosas reitas às Forças Armadas. Tenho pelas Forças
Armudus do meu Pais o maior respeito e em todas as circunstâncias
elas se haviam portado com desprendimento. com bravuru, e haviam
restabelecido a ordem e entregue o Pais ao poder civil.
orereci ao Presidente da República duas soluções: a modiilca·
çüo da Constituição, excluindo da inviolabilidade as instituições
permanentes e propondo a suspensão do Deputado M:írcio Moreira
Alves. por decisiio Interna corporls, que se cnquudruvu dentro da Lei
com o apoio dos elementos mais expressivos do MDB, um dos quais
se encontra nu Presidência da Casa, c não roi aceito. Jamais concor·
daria que se orcndcssc o Exí:rcito c as Forçus Armadas do meu Pais.
Mas, se V. Ex• tivesse tido o cuidado de ouvir a primeira entrevista
do Presidente Mi:dici;·tcria ouvido dele o seguinte: "que seis meses
untes do "caso Márcio", ele pedira a instituição do Ato lnstitucionul
ri• 5". E no primeiro discurso do uno seguinte, o Presidente Costu e
Silva dcclunlvu que o .. caso Márcio" fora um mero pretexto, porque
a realidade era a subversão.
O SR •. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• acaba
de confirmar a inrormaçiio histórica dos ratos. O caso Márcio Moreiru Alves cru um sintoma evidente de uma retaguardu subversiva.
O próprio Presidente Módici, que era o Chefe do S<rviço Na·
cionul de lnrormuçõcs, antes do caso Márcio Moreira Alves, disse a
vários políticos, inclusive a mim, c creio que no Senador Jarbus
Passarinho, que untes daquele episódio Márcio Moreira Alves, já se
armava um processo de subvcrsiio neste País, através da agitação dus
ruas e da budernu dos campos.
O Sr. Daniel Krlqer (ARENA - RS) - V. Ex• permite que cu
prossiga no aparte? (Aquiescência do orador.) - Lamento que o
Líder do Governo naquela época, cuja lealdade nunca ninguém pode
ter cm dúvida, porque me reputo um homem de carâter, não tivesse
sido avisado dessas circunstâncias.
O Sr. Jarbas Pasaarlnho (ARENA- PA) - Permite V. Ex•
um aparte, Senador Eurico Rezcndc, citado que rui por V. Ex•?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES) - Eu gostaria
de, pelo menos, percorrer 10% da trnjetória do meu discurso, mas a
rcith;aria sentimental de V. Ex• me coloca inteiramente disponível
parti li ruscina~ilo do seu aparte.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Mas a pcrcenta·
gem i: contra mim, e apenas gostaria de dizer a V. Ex• que apesar de
ser Ministro de Estudo, na ocasilio, e ·de já ter, naquele momento,
conquistado 11 amizade desse grande brasileiro, que roi o ex-Presi·
dente Emflio Mi:dici, a quem respeito prorundamente, cu dele ·niio
ouvi nenhuma declarnçiio nesse sentido, talvez porque S. Ex•
achasse que 110 Ministro do Trabalho c Previdência Social niio cstu·
riu ureto uma qucstiio tilo dirctnmcntc relacionada com a modifica·
çilo do quadro de segurança brasileiro, ainda que o Ministério do
Trabalho estivesse inserido neste campo. Quero me reservar, 11tê cm
homen11gem 110 restante do discurso de V, Ex•, p11ra m11is tarde dar
tumbi:m o meu testemunho, embora desde logo quisesse 11ntecipar
que havi11m ratos diversos entre uma mera revelação de um segredo
do ltumurnty e um processo realmente continuo, um processo
diniimico, que teve no episódio Márcio Moreira Alves o seu clfmux,
mas que vinha, como todos sabemos, da reativuçiio dos movimentos
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de massa por parte do Partido Comunista, jâ entoo cindido entre
PCB c PC do B, e mais todos aqueles revanchistas que desejavam fa·
zcr do movimento de 1968 um movimento contra-rcvolucionârio. Na
outra Casa do Congresso, embora 1ussc cu Ministro de Estudo, soube que, na ocasiõo em que, sob emoção se acabava de cantar o Hino
Nacional, houve declaração de pessoas· rcsponsâveis, altamente
responsúveis, inclusive no Partido da Oposição, de que o Presidente
Costa c Silva estava deposto. Havia até esta impressão, que aquele
cru o fim também de um processo. Logo, não era um ato em si, era
um processo, como V. Ex• diz.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Em resumo: o
fato se tornou público e notório, O Presidente Médici, quando Chefe
do SNI, já propunha ao Presidente Costa e Silva a adoção de inedi·
das heróicas c excepcionais para conter a subversão c o processo de
comunicação do Brasil que se reativava. S. Ex•, o eminente Senador
Luiz Viana afirma:
"0 que não podemos, dentro de um regime dcmocrá·
tico, é ter um Partido que não governa e, na Oposição, um
Partido que não pode chegar ao Governo.
Ora, não hú no mundo político brasileiro, quem não
saiba que u Revolução não suportaria c não aceita a ascensão
do MDB ao Governo."
S. Ex• rcnetc com isso apenas correntes de pessimismo que real·
mente se irrigam cm alguns setorcs doM DB.
O Sr. LulzVIona (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Pois não.
O Sr. Lulz VIana (ARENA - BA) - Ficarei imensamente
satisfeito se várias dessas minhas suposições forem falsas, o que
quero i': que elas sejam falsas: quero que V. Ex• diga que isso não é
cxato, qui: o MÓB vai ao poder na hora que tiver votos, que o povo
VIIÍ vowr e podcrâ eleger quem quiser. Isso i: que desejo. (Palmas
prolongadas.)
·
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Esta é uma
aflrmmiva que se pode fazer tranqUilamente: no dia em que o
Movimento Democrútico Brasileiro tiver capacidade eleitoral para
tu\, cxercerú o poder, como já exerceu, anteriormente, pelo menos,
cm dois !'.'tados da Federação. Estú exercendo em vârias entidade~
da imensa geografia municipal deste Pa!s.
O que cu não posso concordar i: que pegue-se a palha das
palavras, o boqucjamento solitário c, num assunto que reOete tanta
seriedade, se procure deformar a imagem da segurança constítu.
cional deste Pnis, cujos preceitos vêm sendo cumpridos.
"Bem sei- prossegue S. Ex•- bem sei que a pacificaçllo politíc11 não é, para muitos, uma idéia gruta. O Brasil é
uma casa dividida meio a meio. O Pais se encontra em
ordem, o trabalho sendo desenvolvido cm todas us úreus
nacionais. As instituições politicas c legislativas, os partidos
funcionando livremente, compondo o contraditório dcmocrá·
lico.''

E i': tuo bcln esstl realidade, Sr, Senador Luiz Vinna, que V. Ex•
mesmo ncnbu de receber, ncstu Cusn, a consagração dos aplausos du
nobre Oposição.
O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Edu situação também.
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Ilustre Senador
Eurico Rc,endc, comunico que V. Ex• jú usou 40 minutos do tempo
disponível. Pediriu que conclu!ssc seu discurso, evitando conceder
novos upartcs. Dudu u importfmciu do pronunciamento de V, Ex•,
nilo qLtis intcrromru:r untes,
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Agradeço a
utcncão de V, Ex• c pediria nus meus nobres colegas que nào me
interrompessem mais
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Não hú que se fnlnr em pacificação politica, Sr. Presidente; neste
terreno o Pais se encontra em paz completa. O Brasil é uma casa
dividida meio a meio, cm termos politicas, isto é da essência do
Regime democrático, Sr. Presidente. Quem é que dividi: a casa
politica? (;o povo, são as eleições. Mas houve um equivoco do Sr.
Senador Luiz Viana: esta Casa nào cstâ dividida meio a meio: a maio·
ria dos seus cómodos, pela soberana vontade popular, é de ARENA.
O MDB tem uma pequena parte, E é virtude democrâtica, é da
conveniência do regime que a Casa continue cm paz, mas dividida,
porque, 'sem esta bendita divisão, !criamos a maldíçilo e a ditadura
.do partido único.
Mas S. Ex•, depois de ministrar aqui, na universidade sena·
toriul, as lições do seu pessimismo, terminou por realizar em nosso
espírito e em nosso coração, em nossa consciência e cm nossa rcspon ..
sabilidadc, em nosso patriotismo, uma verdadeira mil vezes bendita:
S. Ex• confia cm que o eminente Presidente Ernesto Geisel comple·
tarú o nosso desenvolvimento politico cm favor da democracia e d~
liberdade, quando salienta:
'"A Revolução, os revolucionários e principalmente o ln·
tegro Presidente Geiscl almejam í: assegurar ao Pafs uma vida
politica, partidária, eleitoral, digna das tradições e aspirações
democráticas do Brasil."
Com esta certeza nós podemos dizer, Sr. Presidente, que o hon·
rado Chefe da Nação, assessorado pela sua brilhante equipe mi·
nistcrial, prestigiado, lealmente, pela ARENA, e honrado com a
compreensão c também com a colaboração da vigilante Oposição,
porfiará pelos meios legais, pelo diálogo e pelo entendimento, para
que se aumente, cada vez mais, o percentual democrâtico neste Pafs.
Para isto, ele conta com a nossa lealdade: para isto, ele tem no seu
lado a maioria esmagadora da Nação, traduzida na estatística incon·
fundível do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das
Câmaras Municipais, reforçada, recentemente, pela consagração dos
resultados das eleições municipais, vívirtcuda, alentada c estimulada
pelo ambiente <(c festa, de alegria contagiante que cerca a presença
de S. Ex• quando percorre os rincõcs amados, próximos e longin·
quos deste Pais que, repito, Sr. Presidente, Deus fez tiio grande para
que seus filhos não cometam nem a injustiça, nem a imprudência de
torná-lo pequeno. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O
orudor é cumprimentado.)
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra como Li·
dcr,.Sr. Presidente.
O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORA DOR, SERÁ PUBLICADO OPORTUNA MENTE.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) - Com a apalavra,
por ordem de inscrição, o nobre Senador Evandro Carreira,
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB Presidente, declino da palavra.

AM) -

Sr,

O SR, PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Com u palavra o
nobre Senador Dirceu Cardoso,
S. Ex• nilo cstú presente.
Concedo a puluvru ao nobre Senador Domicio Gondim.
O SR, DOMICIO GONDIM (ARENA - PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se·
nudorcs:
Têm sk!o trazidos ao Congresso Nacional, e especialmente a
estu Cusu, debates de natureza politica, criticas ao Governo por não
estur condunzindo o Pufs nos seus melhores destinos. No entanto,
uqui vim paru comproV!It que nem tudo foi dito com referência à
justiçu, no que diz respeito às coisas cconõmicus e à condução das
mcsmus. O Brasil, cm minhu opiniilo, como Senador nordestino,
muis precisamente da nossa Paralba, é um pais que oferece grandes
opções,
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No momento, uqui vim puru comunicar a esta Casa a rculizuçiio
do I Simpósio Brusileiro de Sorgo, no perlodo de 22 a 24 de murço
do corrcnt~: ano, nesta Capital.
O sorgo é umu soluçiio pura o Brasil. Di riu melhor, é uma dus
soluç<ies, paru o prohlema energético que tonto unige estu Nação,
porque esle problema é tão importante quanto o que provoco os
dehales ucalorudos sobre distençuo politica.
Nu minhu opiniiio, us dificuldades politicas suo decorrentes exatamente das de n:uurezu económica. E precisamente o I Simpósio
Brasileiro de Sorgo, nu sua humildade, comunica a esta Casa e ao
Pnís que existe umu opção energética, de energia renovável, pela

grunde energia rornecedora que mantém o mundo em vida, a energia
solar.
Nesse simpósio, promovido pela EMBRAPA- Empresa Brusi·
lciru de Pesquisa Agropecuúriu, já pôde ser dilo, sem muito
modéstia, que o sorgo poderú produzir, exatamente no Nordeste,
pelo menos o dobro du quuntidude de álcool que produz a cano-deaçúcar c, no mínimo, quatro vezes mais do que a mandioca.
Em certo ocusiõo, disse nus Comissões, principalmente na Comissão de Minus e Energia, que a mandioca nüo seria u melhor
opçiio, mas sim o sorgo sacarina, o sorgo bicolor. Este sorgo scriu
uma dus soluções brusileirus, pois ele permitirá o consorciumento
com a cuna-de-uçúcur, com o milho: permitirá o consorciumento e a
produçilo lambi:m com a mandioca e sobretudo será um ratar social
dos mais importantes, pois vai permitir que a grande miio-de,obra
sazonal, a mais ncccss{lria nos canaviais, se mantenha ocupada o ano
inteiro cm todo o País.
O melhor de tudo é que esta solução é oriunda da Abisslnia, de
umu rcgiüo nrricanu de clima cxatumcntc igual ao do Nordeste brasi-

leiro, onde por umu refiz coincidência esse sorgo tem extraordinária
produção qualitativa e quantitativa. Por conseguinte, cm alguns
casos, uma cultura de 17.0 dias - entre o plantio e a colheita permite até tr~s plantios ou ati: três cortes com a soca e a ressaca do
mesmo.
Ao reulizar-se esse I Simpósio sob os auspícios da EMBRAPA e
tamb~m do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, que
pertence i1 EM BRAPA, u participação de técnicos de empresas brusi·
feiras que jí1 estão plantando e já possuem sementes de excelente
qualidade, vai nos proporcionar a exclamação: Brasil de pé, Brasil te·
mos a solução, Brasil vamos produzir e realizar. para que os problemus econõmicos sejam minorados e assim tenhamos melhores
condições para o debllle politico.
Sr. Presidente, deixo com esta Casa o convite para o I Simpósio
Brusilciro de Sorgo, u realizar-se nos dias 22 u 24 de murço: deixo
aqui. também, os urtigos já traduzidos sobre o uso de sorgo, pura
produzir energia pelo meio de rermentaçilo.
Çssas Conrercncias rorum pronunciadas no diu IS de revcrciro
próximo pmsudo.
Na reulidade, o mais crucial c momentoso problema brasileiro i:
o problema energélico, No entanto, pura ruzer justiço uo Governo,
acredito jí1 estarmos caminhundo pura uma soluçilo sutisrutóriu.
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ou aperto, atas institucionais ou constituições. Nenhum puis do mun·
do conseguiu sobreviver democraticamente sem riqueza; nenhum
pais do mundo conseguiu viver democraticamente, estando o povo
de barrigas va%ias. Reputo a última palavra desta tarde, de V. Ex•,
inquestionavelmente a palavra mais importante, aquela que rcalmen·
te de perto, interessa à Nação brasileira. Resolvido o nosso problema
energético que é, sem dúvida, o ponto crucial de nossas dificuldades,
com seus "n" desdobramentos, inclusive na área politica, encontra·
remos, certamente, os destinos certos para a Pátria brasileira.
Quando V. Ex• convido u Casa para o Simpósio sobre o Sorgo,
V. Ex•. de futo, está dundo o aceno a esta Casa, para que
procuremos equacionar a problemática financeira, a problemática
económicu brusileiru: está dando um aceno à Casa para que pro·
curemos encontrar o cominho certo de produzir melhor riqueza, de
buscar, assim, os objetivos nacionais do progresso e do descnvol·
vimento, que só podem vir. eficientemente e corrctamente, com o en·
contra de soluções válidos para a nossa problemãtica económica.
Quando V, Ex• convido u Casa para assistir e participar do Seminário sobre o Sorgo, V. Ex•, sem dúvida nenhuma, está dando um
caminho, o caminho que todos nóssabeinos.mas que, possivelmente,
niio tenho tanto interesse eleitoral quanto outros.
O SR. DOMICIO GONDIM (ARENA - PB) - Nobre Sr.
Presidente, nobre Senador Osires Teixeira, não seria somente a nossa
umizadc, mas o seu interesse em dizer.. em realmente pensar, em realmente agir, cm relaçilo u este grande Pais, que precisamos ter a imagi·
nação criadora. E, se poucos me ouvem em plenário, o Brasil inteiro
estl1, neste momento, nos ouvindo, porque a situação econõmica,
como já disse e afirmo, é o maior problema que este Pais atravessa
no momento. Nilo é somente a questão do AI·S que 'deve nos
preocupar. ~ cxatamente o bem·estur, porque a democracia justa é
uma rarma de governo cura. Mas, m·uito mais caro, será não termos
a condição de alimentar o nosso povo: muito mais diricil é termos
que alimentar outras noções que não puderam ter essas condições
que ora se apresentam. Gostaria de ler aqui um pequeno trecho com
rererênciu u uma palestra reita, exatamentc, em Sete Lagoas, no dia
15 de revereiro.
"0 ponto importante i: que o sorgo doce é produtivo,
Ele produzem fiOu 140dias."

Isso já são pesquisas de cerca de dez anos consecutivos. Obtêm,
portanto, em mais ou menos quatro meses, um produto rermcntável,
o qual pode ser racilmente manuseado, pode ser usado como plantio
nas estações curtas, em terras de pouco cultivo, que poderiam estar
sem uso, antes do pcrlodo do estabelecimento de outro plantio.
Estive, hoje, com dois técnicos, precisamente, da EMBRAPA,
cm Sete Lagoas. Vejo nesses homens capazes, que estão trabalhando
cm silêncio, que esta é a hora de nos reunirmos, mentalizarmos,
porque será muito mais rilcil produzir ·i:nergia renovável, do que
pugar preços u custo do suor e, talvez, do sangue, porque neste pie·
nário os debates estilo se tornando acalorados demais. E por quê?
Porque estamos exatamente numa condição económica diflcil.
Venho convidar, mais uma vez, para que nos unamos e consigaO Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- V, Ex• me permite,
mos u melhor soluçiio pura esta Casa e para o Brasil.
nohrc Senador'!
O Sr, Teot6nlo VIlela (ARENA- AL) - Permite V, Ex• um
O SR. DOMICIO GONDIM (ARENA- PBI- Perfeitamenaparte?
te, nohrc Senador.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - 00)- Verifico, nobre Se·
nador, nào sem alguma tristeza, que o discurso de V. Ex•,
conquunlo tão importante, conquanto tiio entusiástico, conquanto
tilo víllido como os discursos que, aindu há pouco, ouviamos do
nobre Senador Luiz Viana Filho, c do nosso eminente Lider Eurico
Rezende, nuo estí• .<endo ouvido pela grande maioria dos eminente.<
Srs, Scnudorcs 'JUC têm u:oiscnto nestu Cusu. E essu tristczu é muior
quundo se veriflcu que nuo adianta deblaterarmos nestu Casu, permanenlcmenlc, sobre prohlemus polltieos, se nua encontrarmos us so·
ltu;lk~ ccnntunicus p:mt tu is fins: ntio udiuntn discutirmos distensUo

O SR. DOMICIO GONDIM (ARENA- PB) - Perfeitamente, nobre Senador Teotónio Vilela, com muita satisraçüo.
O Sr. Teol6nlo VIlela (ARENA- AL)- Nobre Senador, sei
da sua prcocupaçiio em torno da energia renovável. Já é hoje
corrente, cm todo o Pais, que o álcool é energia solar liquida. A
contribuiçiio que V, Ex• traz, declarando nesta Cusa da importância
do sorgo, é valiosa. Tenho afirmado mais de uma vez da tribuno do
Senado e em entrevistas, que no meu entender, só há dois grandes
projetas neste Pais: o p(lmeiro é o projeto da organização politica,
com base nos valores da democracia; o segundo é o projeto do
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âlcool; que í: a nossa redenção económica, Sabemos nós, estudiosos,
da inOuência do lllcool, no momento, que ele substitui 80%- é bom
que se grave isto, 80% - do petróleo, ou seja, de todos os beneficias
trazidos pelo petróleo à civilização. E quando nós,·par outro lado,
sabemos que a civilização do petróleo chega ao fim, nada mais im·
portante do que introduzirmos, no Brasil, a civilização do ltlcool.
Isso tambémjú foi tema de vllrios pronunciamentos meus da tribuna.
Hoje é do conhecimento universal a iniciativa brasileira para uma
tecnologia do álcool. Ainda cm dezembro, de primeiro
a quutro de dezembro, foi realizada uma semana de
estudos sobre o álcool c, nesta semana, passamos a estudar
desde o solo e das matérias-primas, até a tecnologia de fabri·
cação do álcool c a tecnologia de motor. Entre as matérias-primas,
está o sorgo. Apenas desejo informar que nem todos os estudos
foram realizados em torno do sorgo. Mas, o que até agora jâ se
apurou í: qualquer coisa que o coloca no mesmo plano da cana-de·
açúcar e da mandioca. De maneira que, vindo V. Ex• à tribuna
tratar desta matêria, conta imediatamente com o meu apoio c a
minha solidariedade. Estas as palavras que desejava inserir no dis·
curso de V, Ex•
O SR. DOMIClO GONDIM (ARENA- PB)- Nobre Sena·
dor, gostaria de fazer um pequeno reparo a alguns pontos do aparte
de V. Ex• Em primeiro lugar, o mais importante é que não acho que
venha primeiro o projeto politico ou o cconõmico. Os dois cami·
nhum juntos. Não hã nem haverá nenhuma prioridade, porquanto
não furemos política e nem orientaremos melhor as condições de
liberdade individual, se não tivermos as condições de liberdade eco·
nõmicu, de manter uma estrutura de um país moderno.
O Sr. Teotônlo Vilela (ARENA- AL)- (Pedindo aparte fora
do microfone),
O SR. DOMICIO GONDIM (ARENA- PB) - Permitirei o
aparte com muita satisfação, após concluir meu racioclnio, nobre Se·
nador. Nilo tenho as prerrogativas de V, Ex•, não tenho as condições do linguujar fácil.
O Sr. Teotónio Vilela (ARENA- AL)- Não apoiado.
O SR. DOMICIO GONDIM (ARENA- PB) económica, creio que me igualarei a V. Ex•

Mas, na

qu~stão

O Sr. Teotónio VIlela (ARENA - AL) - Em qualquer sctor,
nobre Senador.
O SR. DOMICIO GONDIM {ARENA- PB)- Dessa'manei·
ra, nobre Senador, desejava também fazer uma pequena ressalva- c
por isso vim uqui truzer- com referência a esse simpósio do sorgo,
que estú sendo feito em silêncio. O nobre Senador informou sobre
um simpósio feito pela PETROBRÃS com referência nos combustí·
veis renováveis e aos estudos feitos, Ainda ontem, pedi exatamente
esses estudos, de dezembro do ano passado, esses debates, pois eu
gostaria de ver o que havia sido resolvido, e fui informado, e~ata c
precisamente, que ainda não estavam concluídos os relatórios,
Também, com referência ao sorgo, cm termos de comparação,
cu teria algumas outrus informações a dar, que são prccisam~ntc
estas: o sorgo produz quatro vezes mais do que o álcool oriundo da
mundiocu, com um pequeno detalhe: por hectare/ano, ou seja, a
produção por ôreu cultivada e por ano, c o dobro, duas vezes mais do
que o oriundo da cana·de-uçúcur. Nilo são experiências, é a reali·
dude.
!H der. anos que umn Escola de Agronomia, a melhor dos Esta·
dos Unidos, mais espccincamentc u Te~as Agriculture Stution, da
Universidade Americuna do Texas, com u estuçi\o experimental de
Mi.,issipi. fuz do sorgo sucurino um programu, jô possuindo 17 mil
gcrmoplusmus puno transmissão de futores de heredituriedude, a tu!
ponto que gnrantl!m, sem sofismas, que produziremos no Brusil, e
principalmente no Nordeste, muis de 8 mil litros por hectare/ano de
úlcon\, cnquunto l]Uc u cunn·dc-açllcur, nus melhores condições, pro·
duz ccr..::n damcliu.it.: c n mandioca u quurtu purte,
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Nilo quero dizer de prioridades de sorgo, quem produz mais ou
quem produz menos; o sorgo completa c suplcmcnta cxatamente to·
das aquelas condições para melhor aproveitamento do solo c sobrctu•
do para a manutenção da milo·dc·obra, a manutenção social do cam·
po, que nu minha opinião é o mais importante de todos os itens de
bcnellcios que ele produz, permitindo uma mão-de-obra utilizâvcl
durante os 12 meses do ano.
O Sr. Teot6nlo VIlela (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
aparte, agora?
O SR. DOMICIO GONDIM (ARENA mente.

PB) -

Perfeita·

O Sr. Teol6alo VUela (ARENA.- AL) - Nobre Senador,
felizmente V. Ex•, no final da sua resposta ao meu aparte,
concordou cm que o problema não é de se colocar uma matéria-prima sobre outra, mas de utilizar a todos. Nosso çsforço é em produzir
álcool.
O SR. DOMICIO GONDIM (ARENA- PB)- Prccisamcn·
te.
O Sr. Teotónio VIlela (ARENA- AL)- Então, cm cada solo,
cada homem que procure explorar essa matéria-prima como melhor
lhe convier. Neste particular, a Secretaria de Tecnologia do Ministério da Indústria c do Comércio vem acompanhando o desenvolvi·
mento sobre o álcool com muito carinho, fazendo estudo de cada ma·
tériu-prima. Quando informei a V. Ex• que os estudos sobre o sorgo
não estavam concluldos, foi porque ao mesmo tempo não se poderia
e nem se pode concluir todos, mas estão cm estudo todas asvanta·
gens do sorgo, não obstante os subsidias que V. Ex• está trazendo,
hoje, à Casa c que tenho, também, conhecimento de quejâ chegaram
à Secretaria de Tecnologia do Ministério da lndtlstria c do Comér·
cio. Portanto, esses detalhes nilo merecem maior tempo de nossa par·
te; o que nos interessa é produzir âlcool de mandioca, de sorgo, de
cana·dc-açúcar, de qualquer matéria-prima, até de sargaço, que o
mar joga na praia, c que também produz um álcool fabuloso. Isto
não é um fato qucstionâvcl entre nós. Segunda parte: V. Ex• se rc·
feriu ao relatório; cu tenho conhecimento de que o relatório não foi
ainda distribuldo cm proporção razoâvel. Hoje mesmo, pedi
informações mais detalhadas sobre o assunto, c apenas na semana
vindoura é que a Secretaria de Tecnologia do Ministério da lndtlstria
c do Comércio tcrâ condições, inclusive, de distribui-lo com os Sena·
dori:s. Com referência ao primeiro assunto levantado por V. Ex•. cu
gostaria de lembrar a V. Ex• que a sociedade é apenas um prolon·
gamento da família. A famllia primeiro se organiza dentro de casa
para depois ir trabalhar. Ninguém nasce primeiro trabalhando para
depois se educar ou se organizar familiarmente. Isto é um principio,
de certo modo, primário. A organização polftica de umn sociedade
vem da necessidade do ensino da organização polftica da própria
famllía. Então, nilo estou dizendo nenhuma novidade. Isto, afinal de
contas, foi o que aprendi, c todo mundo civilizado sabe disso, ao lon·
go das experiências do homem; de maneira que, também, nilo deve
ser matéria de debate entre nós se devemos aqui colocar cm ponto
alto o primado da organização politica ou o primado da organização
econômica. Apenas colaborar com V. E~• foi o sentido de minha
presença aqui, na Tribuna, c sobretudo no microfone, para concor·
dar com V. Ex• Desejamos as duas coisas, a organização politica c a
organizaçilo económico. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. DOMICIO GONDIM (ARENA - PB) - Com
referência no Ltparle de V. Ex•. só discordaria de um pequeno item: í:
que, no meu entender, a organizaçilo familiar e pollticll brusileirll,
pura o momento cm que o mundo vive, está sutisfuzcndo, nilo a
todos, mas a um LI grande muioriu.
O Sr. Teotllnlo VIlela (ARENA - AL) - ~ uma opinião de
V, Ex•, mas nem por isso vamos aqui discordar.
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O SR. DOMICIO GONDIM (ARENA - PB)- E respeito
também ade V. Ex•
Sr. Presidente, encerrando as minhas informações sobre o
sorgo, queria dizer que muitos desses ensinamentos, pura cortarmos
caminhos mais flrduos, podem ser transmitidos imediatamente para
o nosso País. Também, poderia informar a esta Caso que a ltúlia jú
produziu muito combustível, muito Alcool, exatomi:nte e precisamente de sorgo sacarina, e, por conseguinte, não estamos inovando,
mas refazendo us condições com a tecnologiu moderna de Ciência,
que tunto trouxe beneficio no mundo e que tanto o trará,
Com estas palavras, agradecendo ao Senado da Repúblico,
vnlho·me da oportunidade para dizer que o importante, sobretudo, é
que façamos e possamos produzir energia renovável o mais rópido
possível, para o bem de:1tc povo e do nosso País. (Muito bem!
Polmus,)

Sexta-f.·i.·,:,l 1::

~::.1

Assembléia Legislativa do Estudo. Na sua vida pública, sempre :.c
conduziu com idealismo, preocupado com o dc:scnvolvimt.:nto Jc
Sergipe e o bcm-estar do povo sergipono. Não poupou csfnr''" """'
sentido, o que lhe garantiu u admiração e a estima de: tmlm u·; ~;t.:1!~
concidadãos.
Desse velho amigo, cuja perda sinceramente lamento. puJ~: tc·,temunhar o patriotismo c a inquebrantávcllenldude com lJtlc .~cn1pr,·
se pautou e com que se impôs ao conceito e no apreço de sua r~:ntc.

Ao sepultamento de João Valcrinno dos Santos, ocmridn '"'·
sua terra natal, Tobias Barreto, ao qual estive presente, comp:<r·
ceram mais de dez mil pessoas. que ali forum para a homena:.""'
devida no cidadã~ c ao homem de bem, Às h\grimas dos S«IS r:nni·
liares se junta o sentimento de todo Sergipe. que sabe fazer jusli,::
aos que se dedicnm ao seu progresso c ao seu desenvolvimento.
João Vnlcriano.dos Santos candidatara-se n Prefeito de Tu'""'
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo a palnvra
Barreto pc1a terceira vez, c, após uma campanha Ardua, sagrou·sc vi·
ao nobre Senador Nelson Carneiro.
torioso. Não quis Deus, no cntnnto, que ele ususse a sua vitória par:1
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se· servir, uma vez mais, ao seu querido municfpio. E só mesmo u !Tillrk
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
o impediria desse nobilitante trabalho, cm que punha todo o seu
Durante o recesso pnrlnmcntar, recebi um upelo. assinado por ideul e o seu amor 1t terra que o viu nascer.
algumas dezenas de pessoas, que não posso deixar de atender. E o faNão posso deixar de expressnr, desta tribuna, meu sincero pesar
ço lendo, desta tribuna, o trecho fundamentnl dn carta, onde os pela perdn desse excelente amigo c companheiro fiel de todos "s
requerentes dizem:
horas, Faço-o, visnndo prestnr sentida homenagem à memória do
" ... é que lançamos o "Nosso clamor n V, Ex• poro que grnnde sergipnno que foi João Valcriano dos Santos. unindo, ;, dor
interceda pelos funcionários da Procurndoria Geral da Repú- dos seus familiares, a minha dor c n minha saudade.
blica", u fim de que seja assinado e upago''. ainda este ano, o
De sua vida fica o exemplo, que é n melhor forma ck liç""·
nosso "Quadro dns Secretarias do Ministério Público porque não pronunciada, apenas, com os Jllbios, mas, ministrada
Federal", que chama-se Reclassificação. o qunl jú estnmos pela coerõncin e pela retidào de toda uma vida,
aguardando desde 1974. As nossas dificuldades não menos
Era o que tinhn n dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
que tts dos ferroviários: pois temos colegas, viúvas, com liO SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a pai:Ma
lhos menores, arrimos de família, éom 29 anos de efetivo exer·
cicio público defederal, percebendo o salário de Cr$ 750.00, no nobre Senador Mnuro Benevides,
para pagar aluguel de cnsa, luz, água, gás, e tudo que se foz
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
necessário para sobreviv8nciu, etc."
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em seguida, as assinaturas, que deixo de juntar por dcsnecessá·
No último dia 15, os círculos empresariais do meu Est:.J••
rio,
comemoraram um evento de significnçilo para a história súCJn-cul .
Sr. Presidenle. talvez o caso dos signatários tenha sido resolvido tural do Ceará.
neste início de ano. Se assim for, nnda me resta que feliciwr esses serEntidades ligadns no comércio e à indústria festejaram o lransvidores gaúchos por terem alcançado o que ainda não foi concedido curso do 85• aniversário de fundação da conceituada Tipografia
a numerosos outros servidores. Nada, acredito, justifica mais a
Minerva, modelar estabelecimento gráfico, à cuja frente se enconlra
existência de funcionúrios públicos federais que não tenham ainda
o Sr.,Caubi Bezerra, sucessor do seu vclho.pui- Francisco de !\ssb
sido favorecidos com a Reclassificação de Cargos. Reconheço que o
Bezerra de Menezes- na direção daquela Casa de trabalho.
atual Governo realizou grande esforço, visando n solucionar o pro·
Criada no século passado, a .. Minerva" editou publicaÇl~it.·., dt
blema. No entanto, o que é preciso focalizar é que a Reclassificação,
maior
importância para as ciéncias, as letras c as artes.
pussudos !tantos unos, uindu não se concretizou no tocante u parcelu
Já em 1905. nas suns oficinns eram impressos os exemplarc1 da
do funcionalismo. Esta umu situaçüo que não mais pode per.durar,
pois além do sufocante custo de vida. tal procrastinacào resulta parn Revista do Cean, organizadn por Tomás Pompeu, Sariano rk Albuquerque, Rodrigues de Carvalho, Alfredo Castro e Alvaro lle1mik.o.
os interessados em verdadeiro suplício psicológica.
Deixamos, poi'tanto, nosso apelo ao Diretor Geral do DASP e enfeixando colaboraçilo de intelectuais e estudiosos outros de 1c·111.1·
ao Presidenle da República, na osperança de que essa longa e triste de interesse geral,
novela da Reclassificação tenha Jogo seu último cupftulo.
Antes. as mensagens do Presidente do Estudo. o in,,l,·iuilvcl
Ern o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Pedro Borges, dirigidas à Assembléia Legislntivu, eram ali editada:..
pois inexistia o Dl'rlo Oficial, criado ao tempo da administra,:'tu pru
O SR. PRESIDENTE (Amarul Peixoto)- Concedo a palavra
fícuu do saudoso Menezes Pimcntel.
uo nobre Senador Lourival Baptislu.
As primeiras pesquisas do Burilo de Studart, en~loha.L,, ,.,,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronunciu o 1904 sob o título '"Documentos para a Históriu do Brasil", !·,,,.,,.,
confiudns nos seus velhos prelos manuais, acionados pt.:los p1 il11,·it.\-,
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores:
No diu 2S de de1.cmbro passado, faleceu, em Arucaju, João operários especializados nus urtcs gráficas, em FortaleLu.
Vuleriuno dos Santo<, l'rci'eito eleito de Tobias Barreto, nus eleições
Poder-se-ia citar, hoje, uma série intermin!rvel de publ" ,,;;, ...
de 15 de novembro, amigo c compunhciro certo de lutns poHticus. pura tornar ainda mais evidente o acervo de reulizaçrles duqud,, !,, '
Trutu-sc Uc um Uign11 scrJ.lipano, Uuas wzes Prefeito duqucle municí· tigiosu empresa industrial, beneficiando o desenvolvimcnlu '"'I'',
pio, unUc era ~.:stimudu ror todos, por suus quulidudes pessoais e pe· do Estudo.
los scrviçw, rrc!<!lillloo; il suu 1.:omunidndc.
Rodolfo Teófilo, por exemplo, romancistu de mérito i,:.l.
Homt:m dot;nlo dt: rrwn:anh: virtude, eru um líder nuto: duí suu cutfvcis, nu Tipogrufiu Minerva imprimiu os seus livros, <ui:
nsccnsi\o f'!Olftk:~. tradu1ida também por duus eleições succssivLIS à guçi!o ocorreu cm todo o território nacional.
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Sobre o 85• universltrio, ngoru realçado, foi lançado um
opúsculo comemorutivo do grnto acontecimento, onde se lê:
"A Tipografia Minerva completa 85 anos. Caminha im·
púvidu para o seu centenário. Não desaparecerá porque não é
apenas uma indústria,. !O um pedaço da História do CearA.
Da sua Indústria, do seu Comércio c sobretudo da sua Cultura."
Dai, Sr. Presidente, justificar-se o registro agora feito, para
conhecimento do Pais c, de forma particular, do povo cearcnsc.
Que u tradição de trabalho c honradez, cultuada ao longo de sua
existência, concorra para que a Tipografia Minerva sempre se mnn·
tenhn apegada aos superiores e nobres interesses que inspiraram a
sua fundação, em 1892.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a presente, designando para a sessão extra-

ordinária, das 18 horas c 30 minutos, anteriormente convocada, a se·
guinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissílo de Rela·
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 46, de 1977 (n• 58/77. nu
origem), de 9 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Repú·
blica submete ao Senado a escolha do Senhor Mário Gibson Alves
Barbozu, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da
Itália.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) -·Está encerrada a
sessão,

(Levanta-se a sessão às IR horas e 20 mi11111os,)

ATA DA 17• SESSÃO, EM 17 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena- Altevir Leal- José.Guiomard- Braga Junior- Evandro Carreira - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho
-Renato Franco- Alexandre Costa- Henrique de La RocqucJosé Sarney- Helv!dio Nunes- Petrônio Portclla- Mauro Renevides- Virgílio Tâvora- Wilson Gonçalves - Agenor Maria Dinarte Mariz- Jessé Freire- Domicio Gondim- Milton Cabral
- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Arnon de
Mello- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Augusto Franco Gílvan Rocha- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz VianaRuy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico. Rezende- João Calmon
-Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres Benj!lmim Farah- Danton Jobim -Nelson Carneiro- Gustavo
C!lpanema - Itamar Franco - Magalhães 'Pinto - Franco
Montoro- Orestes Quércin- Otto lehmann -.Benedito Ferreira
- Lázaro Barboza - Osires Teixeira- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Accioly Filho- leite Chaves- Mattos Leão- le·
noir Vargas- Ot!lir Becker- Daniel Krieger- Paulo BrossardTarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão,
Sobre a mesa, oficio que vai ser lido pelo Sr. I•·Secretário,
J

10 lido o seguinte
OFICIO N• 035/77
Bras!lia, 17 de março de 1977.
À Sua Excelência o Senhor Senador Petrônio Portclln

Dign!ssimo Presidente do Congresso Nacional

_,

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exccléncia protestos de estima e consideração, - Freitas Nobre, Vicc-Udcr do
MDB no excrc!cio da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Serã feita a substituição solicitada. (Pausa.)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 46, de 1977 ·
n• 58/77, na origem), de 9 do corrente, pela qual o Senhor
Presidente da República submete no Senado a escolha do
Senhor Mário Gibson Alves Barboza, .Ministro. de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função qc
Embaixador do Brasil junto à República da Itália.
A matéria constante da Ordem do Dia, nos termos da nl!nen h'
do art, 402 do Regimento Interno, deve ser apreciada cm sessão
secreta.
Solicito nos Srs. funcionários as providências necessãrins a fim
de ser mantido o preceito regimental.

(A sessão torna-se secreta às /8 horas e J5 m/nuro.< e vo/ra
a ser pública às 18 horas e42m/nutos.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando pura a ordinária
de amnnhil a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 7, de 1977, do
Senhor Presidente:
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a trunscrição, nos
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Depu- Anais do Senado Federal, da mensagem do Almirante Yves Muril!o
tudo Rubem Dou'rndo foi indicado por esta Liderança para substi· Cnjuty Gonçalves, lida por ocasião do aniversário do Corpo de Fuzi·
tuir o Deputado Álvaro Dins na Comissão Parlamentar Mista de leiros Navais.
Inquérito incumbidn de examinar e emitir relatório sobre o Requeri-lmento n• 15, de 1976-CN, que "Cria Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito, pura examinar a situação da mulher cm todos os setorcs
Discussão, em turno único, da redução linal (oferecida pela
de atividudes".
Comissão de Redução em seu Parecer n• 16, de 1977), do Projeto de
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Lei du Ci11nuru n' 107, de 1976 (no 2.685-B/76, nu Casa de origem),
de iniciativu do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre u
doação do Hospital Hermínio Amorim, e dá outras providêncius.

-3Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 66,
de 1976 (n' I.OHH-B/75, nu Casu de origem), que dá novu redução uo
urtigo 110 do Código Nucionul de Trânsito, determinundo o pugumcnto pelo infrutor de multu de trânsito de sua responsabilidade,
tendo
PARECERES. sob n's 830 c 831, de 1976, das Comissões:
-de Constltulçio e Juotlça, pela constitucionalidade e juridicidudc:c
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.

-4Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n'' 15.1. de 197fi, do Sr. Senador Orestes Quérciu. que dít nova redu·
c:in ao ari i~n 1.1 da Lei n'' ~. 717, de 29 de junho de 1965, tendo
PARECER, sob n' 640, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, favorável ao projeto nos termos do
substitutivo que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu) vendo que tratar, enc~:rro a presente sessão.

Nudu mais ha-

( Lel'al1la·se a se.ç,çào à.,. /fi hora,ç t! 50 minutos. J
ATO DA MESA DO SENADO FEDERAL
NOI,de 1977.
A Mesa do Senado Federal, no uso de suus atribuições regi·
menwis, e
tendo em vista o que dispõe o art, 3o do Decreto Legislativo no
91, de 1974, que nxu o subsídio e a ajuda-de-custo dos membros do
Congresso Nucionul:
tendo cm vist:t o Decreto-lei n' 1.525, de 28 de fevereiro de 1977,
que rcajustu os vencimentos e salários dos servidores civis do Poder
Executivo, dos mcmhros da Magistrutura c do Tribunal de Contas
du Unifio. c dl1 outn1s providêncius:
tendo cm vistu o que dispõem as Atus du li• Reunião Ordiní1riu
du Comissão Dirctoru. de 22 de agosto de 1973, e da 3• Reunião Or·
dinítria d11 C<lmissão Dirctoru, de 18 de junho de 1974, sobre o trans·
porte dos Senadores. bem ussim o Ato da Mesa do Senudo Federal
no I, de 1976, rcl:ttivumcntcits ujudus-de-custo,
Resolve:
Art. IY O utu11l valor do subsídio (purtc vuriítvcl c rtxu), du
11judu-dc-custo c do uuxílio·trunsporte no Estado de origem dos
Senudorcs é majorado cm 30%.
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Art. 2~" Ficam revogadas us disposições cm contr(trio.
Art. )o O presente Ato tem sua vigência u partir de lo de março
dci977.
Sala du Mesa do Senado Federal, 16 de março de 1977.- Petrônlo Portella, Presidente- José Llndoso, Jo.Vice·Presidcntc- Ama·
ral Peixoto, 2'-Vicc-Prcsidentc- Mendes Canale, 1'-SecretúrioMauro Benevfdes, 2'·Sccrctítrio - Henrique de La Rocque, 30-Secrc·
títrio- Renato Franco, 49~Sccretítrio.
INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
ATA DA DUOCENTÉSIMA VIGI::SIMA SEGUNDA
REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 2 DE MARCO DE 1977
Ãs dc1.essctc horas· do diu dois de março de mil novecentos e
setenta c sete, presentes os Senhores Senadores Heitor Dias c Canete
Pinheiro e os Senhores Deputados José Cumargo .. José Bonifácio
Neto c Raul Bernardo, sob a presidência do Senhor Deputado José
Pussos Porto, reuniu-se o Conselho Deliberutivo do Instituto de Pre·
vidênciu dos Congressistas, a lim de tr:1tar ussuntos diversos. Lida e
uprovuda u ata du reunião anterior, o Senhor Presidente dú :.ts boas
vindus uos Senhores Conseilhciros pelo início de muis um ano Je..
gisl:ttivo, formulando votos de que este venha u ser bastunte
prolicuo. Apresenta, também, uoSenhoi Conselheiro Deputado José
Camargo, :ts congratulações do Conselho Deliberativo pela elciçuo
do mesmo pura u Quarta Secretaria da Câmara dos Deputados,
acrescentando a proposta de voto de louvor pela valiosa coluboraçuo
que sempre emprestou ao IPC, ao exercer as atribuições de Canse~
lheiro, o que i: aprovado por ununimidude. t\ seguir, o Conselho
aprcciu o Balunço do cxcrcicio rtndo em dezembro de 1976 e o
aprovn. Prosseguindo, são rclatudos, com pareceres fuvorítveis, e
uprov:.tdos por unanimidade, os processos de concessão de pensão a
Vera Lúcia Vasconcellos c Oswuldo Schmin de Alencastro, e os
deferidos "ud refercndum" pelo Senhor Presidente, no período do
recesso, de Royolze Carvalho de Mendonça, Damião da Costa
Oliveir:t. Jurncyr Cerqueira de Souzu e Nifnafy Lopes Ribeiro.
Prosseguindo, nos termos da decisão do Conselho Deliberativo de
dczcsscis de :tbril de mil novecentos e setentu e cinco, o Senhor Pre~
sidentc defere a concessão dos seguintes auxílios-doença: de
Gcorgctu Kuntz. Floriu no Augusto Ramos, Ãlvuro Castello, Wilson
Leite Bruga. José de Oliveira Costa, Vulcri:tno Souza, M:tria Ncily
Pinto de Lim'a, Antônio Neubcr Ribas, Juurez Baptista, Hugo Napoleão do Rego Neto. São. também, ttprovudos os pedidos de inscriçuo de Muritt Linda Morais de Magulhiics c Wilmu Costa Ferreira.
Nuda mais havendo ~~ trutar, lts dezoito horus e dez minutos í:
.cnceçrnda a rcuniUo. E. paru constar, eu, Zélia du Silvu Oliveira, Se~
crctítri:l, htvrt:-i u presente atu que, depois de lidu c ~tprovudtl, scrí1 us~
sinudu pelo Senhor Presidente. Dcputudo Passos Pôrto, Presidente.
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CONSULTO RIA-GERAL
PARECERN•B/77
Sobre repercuulo do aumento du allquotal do JSS nos
contralol de prntaçlo de lle"lçoL
A empresa Confederal S.A.- Comércio e Indústria, através do
oiTcio datado de 25 de fevereiro de 1977, pleiteia correção da parcela
do ISS, no contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação, no EdiiTcio principal e Anexo 11 do Senado.
11. A contratada estriba sua pretensão no "item IV do art. 93,
da Lei 6.392, de 9-12-76, pu~licada no Dlfrlo Oftelal de 10-12-76",
que elevou a allquota do Imposto Sobre Serviços (ISS), de 2% para
5%, sobre os preços dos serviços, em conformidade com o Contrato
de 8-9-75.
III. Convertido o processo em diligência, verificou-se:
a) que o contrato a que se refere o pedido, firmado a 8-9-75,
teve seu prazo expirado a 31-12-75 (cláusula décima);
b) que o Senhor Primeiro-Secretário autorizou a prorrogação
do prazo do aludido documento por seis meses, isto é, até 30 de junho de 1976;
e) que foi procedida, pelo Senado, a uma Tomada de Preços,
para contratação de serviços de limpeza, a qual foi posteriormente
cancelada;
d) para que não sofressem os serviços solução de continuidade,
autorizou o Senhor Primeiro-Secretârio a contratação da Confederal
S.A .. a tlhdo predrlo, segundo proposta por ela oferecida, a I• de
dezembro de 1976.
IV, Da proposta aludida (CONFE-BSB 1036/76) no item 2,
consta expressamente um inciso "Tributo Direto" - ISS - 2%
sobre o faturamento.
V. A Lei n• 6.392, de 9 de dezembro de 1976, que alterou
disposições do Decreto-lei n• 82, de 26-12-66, que regula o Sistema
Tributário do Distrito Federal, dispôs em seu art. 1•:
"Os arts. 27, 41, 44, 45, 89, 90, 91, 93 e 99 do Decreto-lei
n• 82, de 26-12-66, passam a 'vigorar com as seguintes
reduções:
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VIII. Por isto, entendemos passivei de acolhimento a reivindi·
caçilo da Confederal S.A.- Comércio e Indústria, no sentido de que
o Senado suporte a alteraçilo do imposto, a exemplo de anterior pronunciamento desta Consultaria, cm recente processo, que deu
origem ao Parecer n• 04/77, jâ que os fundamentos daquele e deste
pedido se igualam, porque enleado na mesma proposta.
Brasflia, 16 de março de 1977. - Peulo Nunes Augusto de
Figueiredo, Consultor-Geral.
PARECER N• 9/77
Sobre Incidência da majoraçlo da allquota do Imposto Sobre Se"lços - ISS - nos contratos nrmados com o Sen1do
Federal
A empresa Confederal S.A.- Comércio e Indústria solicita ao
Senado, através de expediente datado de 25-2-77, a corrcção da
parcelo do ISS, de 2% para 5%, sobre o preço dos serviços por ela
prestados, de vigilância armada, nos blocos C, D e G da SQS 309.
11. Justifica a Prestadora de serviços o seu pedido, n.o aumento
da aliquota do ISS, determinado pela Lei n• 6.392, de 9-12-76,
publicada no D"rloOOclal de 10-12-76.
III. O Senhor Diretor-Geral solicitou o pronunciamento desta
Consultaria, a qual - não possuindo os elementos necessários para
u emissão de seu Parecer- converteu o processo em diligéncia, do
que resultou o oferecimento de subsidias capazes de permitir uma
correta uvaliação do postuludo.
IV. Assim i: que se verifica ter a rcivindicante prestado serviços uo Senudo, vinculada a um contrato, cujo prazo se expirou, dan·
do lugar à Tomada de Preços 3/76, u qual foi cancelada por Ato d9
Senhor Primeiro-Secretário, de 6-12-76.
V. Pura que tais serviços não sofressem solução de continuidade, c diante dus excelentes informações prestadas pelo Diretor da
Subsecretario de Serviços Gerais, o Senhor Primeiro-Secrctârio, em
despacho de 4 de juneiro último, houve por bem autorizar, a titulo
precário, a contratação desses serviços à aludida empresa, enquanto
não se fizesse nova tomada de preços, observados os termos da
proposta
por
ela
apresentada,
através
do
oficio
CONFE/BSB/002/77, de 3 de janeiro de 1977.

Art. 93. As aliquotas para a cobrança do Imposto
Sobre Serviços, quando o preço for utilizado com base do câlculo, serão as seguintes:

VI. A proposta da Confederal S.A. (de 3-1-77) ê, portanto,
bem po.<terior à Lei n• 6.392 (de 9-12-76), quando foi elevada de
2% para 5% a aliquotu do ISS, pelo que ela deve ter feito a sua previsão orçamentária incluindo n referida parcela nos termos do percentual de 2%.

IV- Outras prestações de serviços................. .

VIl. Não hã, pois, ante o exposto, como acolher, na espécie, a
pretensão da Confederal S.A .. pois lhe fulece respaldo legal.
9 ujuste para a vigilância armada dos blocos C, D e G da SQS
309 foi feito com base na referida Proposta, não havendo, desse
modo, como invocar-se preceito de lei de 1976, já cm vigor quase um
mi:s, quando a Proposta foi oferecida e aprovada.
VIII. Ante o exposto, não havendo como ucolhcr, nu espi:cie,
a pretensão da Confederal S.A., opinamos seja a mesma recusada,
por lhe faltar amparo legal.
f: o parecer, s. m.j.
Brasília, 16 de março de 1977. - Paulo Nunes Augusto de FIgueiredo, Consultor-Gemi.

••··••••••••·•••••·•··••••••••••••·•••••• 5%.1t
VI. Houve, assim, uma majoração da allquota, de 2% paraS%,
que nilo podia ser prevista quando da apresentação da proposta, a
qual, como foi dito acima, discriminou as diversas parcelas que inte·
graram o preço da oferta. .
VIl. Como alega 0 Requerente, trata-se deumit "medi~a compulsória imposta pelo Governo, não se constituindo, por conseguinte, em elevação do preço dos serviços".
·
Nilo figura no ajuste entre a CONFEDERAL c Senado, como
constava do contrato expirado, nenhuma cláusula fazendo recair
essa espécie de ânus sobre a contratada.

c
c
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SÁBADO, 19 DE MARÇO DE 1977

BRA:SILIA- DF

.-------CONGRESSO NACIONAL------.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu, Petrônio Portella. Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N91, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.485, de 25 de outubro de 1976, que "institui estímulos fiscais ao turismo estrangeiro no País".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Iei n9 1.485, de 25 de outubro de 1976. que institui estímulos fiscais ao turismo estrangeiro no País.
Senado Federal, 18 de março de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nàcional aprovoü, nos termos do art: 55,§ I9, da Constituição, e eu. Petrônio Portella, Presidente da Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 2, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.486, de 19 de novembro de 1976, que altera o Anexo
II do Decreto-lei n9 1.462, de 29 de abril de 1976, e dá outras providências.
Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.486, de J9 de novembro de '1976, que altera o
Anexo li do Decreto-lei n9 1.462, de 29 de abril de 1976, e dá outras providências.
Senado Federal. 18 de março de 1977.- Senador Petrônio Port-el/a. Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATADA IS• SESSÃO, EM 18DEMARÇO DE 1977

I. I-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres

- Referente.< à .<eg11i111e matéria:

Projeto de Lei do Senado n• 24/77, que reajusta às venci·
mentos dos servidores do Senado Federul, e dú outras providências.
1.2.2 -Oflclb

-Do Presidente do Grupo Brasileiro du União lnterparla·
mentur, solicitando u indicação de um Senador paru participar

da Delegação Brasileira à·I20• Reunião do Conselho lnterparlamentar, a realizar-se cm Camberra, Austrália, no perfodo de II a
16 de abril próximo vindouro.
1.2.3 - Fala* Presidência

-Designação do Sr. Senador Virgflio Távora para representar o Senado na 120• Reunião do Conselho lntcrpnrlnmcntnr, n
realizar-se em Camberra, Austrália.
1.2.4- Requerimento

N• 28/77. de uutoriu do Sr. Senador Dunicl Kriegcr, solici·
tunda u reconstituiçuo do Projeto de Lei do Senado n• 33/76, de
autoria do Sr. Senador Franco Montara, que dâ nova reduçuo ao
purúgrafo ónico do urtigo 4• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de
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1973, assegurando a aplicação ao salârio de benefício dos períodos anteriores u sua vigênciu, dos critérios de cálculo que cn~
tão vigoram. Deferido.
1.2.5- Leitura de projeto

- Projeto de Lei da Ctimuru n• 66/76 (n• 1.088-B/75, nu
Casa de origem), que dá nova redução ao art. 110 do Código Na·
cional de Trânsito, determinando o pagamento pelo 'infrator de
multa de trânsito de sua responsabilidade. Dlscu..io adiada para
rcexame das Comissões de Constituição e Justiça c de Transpor·
-Projeto de Ld do Senado n• 27/77, de autoria do Sr. Se·
tes, Comunicações e Obras Públicas, nos termos do Requeri·
nadar Roberto Saturnino, que acrescenta parágrafo ao art. 4• do
monto n• 30/77, e usarem da palavra na sua discussào os Srs. Se·
Decreto-lei n• 791, de 27 de agosto de 1969, que dispõe sobre o · nndores Franco Montoro e Hclvfdio Nunes.
pedágio em Rodovias Federais, c dá outras providências.
-Projeto 'Cie Lei do Senado n• 153/76, do Sr. Senador
Orestes
Quércía, que dá nova rednção ao urt. 13 da Lei n• 4.717,
1.2.6- Discursos do Expediente
de 29 de junho de 1965. Aprovodo em primeiro turno, nos termos
SENADOR AGENOR MARIA - Apelo ao Governo Fe· do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
dera I, em favor da revogação de portaria da SUNAB, que dispõe
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
sobre o percentual de gordura no leite.
SENADOR EVANDRO CARREIRA- Comentários refe·
SEN1IDOR JARBAS PASSARINHO - Homenagem de
pesar pelo falecimento do Deputado Estadual paraense Rai· rentes ao discurso proferido pelo Presidente Geisel, em 15 de
março último, por ocnsiilo do transcurso do 3• aniversário do seu
mundo Ribeiro de Souza.
Governo. Abertura do diálogo franco, como forma de colher
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Posse dos Srs. Almi· subsídios para o grande modelo de desenvolvimento do País, de
rante-de-Esquadra Silvio Moutinho e Dr. Jacy Guimarães Pi· acordo com as vocações brasileiras.
nheiro, respectivamente, na Presidência e Vice-Presidência do Su·
SENADOR TEOTON!O VILELA - Congratulando-se
perior Tribunal Militar.
com o Governo Federal pela reativação do Programa ~acionul
SENADOR RUY SANTOS- A importância da compreen· do Álcool.
sibilidade entre irmãos, para o pleno sucesso da Campanha da
SENADOR LEITE CHAVES- Solicitando ao Ministério
Fraternidade, recentemente lançada pela Igreja.
da Justiça, esclarecimentos quanto ao desaparecimento do uni·
versitúrio Edson Buono, na cidade do Rio de Janeiro.
1.2.7- Requerimento
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA - Falecimento do
N• 29(77, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, solici·
tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal; da série de rc· General José Graciliano Nascimento.
portagens de O Estado de S. Poulo, sobre a "Encruzilhada Brasi·
SENADOR FRANCO MONTORO- Semana Nacional da
Biblioteca.
leira".
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 7/71. do Sr. Senador Vasconcelos Tor·
res, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da
mensagem do Almirante Yves Murillo Cajaty Gonçalves, lida
por ocasião do aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais. Aprovado.
- Redução final do Projeto de Lei da Câmara n• 107/76 (n•·
2.685·Bf76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi·
dente da República, que dispõe sobre a doação do Hospital Her·
mínio Amorim, e dú outras providências, Aprovoda. Â sanção.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPAR·
LAMENTAR
-Edital de convocação de sessão plenária.
3- ATAS DE COMISSOES
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

ATADA 18• SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DE 1977
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA, MENDES CANALE, MAURO BENEVIDES E
HENRIQUE DE LA ROCQUE

••

,]S 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SEN,JDORES:

Adalberto Sena - Altevir Leal - Evundro Carreira - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de
Lu Roc<ltte- Helvídio Nunes- Petrônio Portellu- Mauro Bcne·
vides - Virgllio Hvoru - Wilson Gonçalves- Agcnor Maria Dinarte Mariz- Ruy Carneiro- Teotónio Vilela- Augusto Frun·
co- Gilvan Rocha - Lourivul Baptista - Ruy Santos - Dirceu
Cardoso- Eurico Rezendc- Roberto Snturnino- ltnrnur Franco

- Mugalhiies Pinto- Franco Montoro- LAzuro Barboza- Osi·
res Teixeira - Mendes Cunale- Saldanha Derzi - Accioly FilhoLeite Chaves- Lenoir Vargas- Otu ir Becker- Daniel KriegerPaulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella )- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs, Senudom, Havendo número
regimental declaro aberta a sessão.
O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
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fi lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES

PARECERES N9s :ZO E :ZI, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 24,
de 1977, que "reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal, e dá outras providências".
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Relator: Senador Helvídio Nunes
O projeto em exame, de iniciativa da Douta comissão Diretora, visa a reajustar -os vencimentos dos
servidores do Senado Federal, adotando, no caso, a
mesma linha de conduta do Poder Executivo, consubstanciada no Decreto-lei n.0 1. 525, de 28 de fevereiro de 1977.
Como bem acentua a Comissão Dlretora, as razões
que ditaram a iniciativa governamental e, de igual
forma a nossa, defluem da necessidade de atuallzar
o poder aquisitivo . das retribuições do funcionalismo
público em geral, tão seriamente desgastado em conseqüência do constante aumento do custo de vida.
Adotando a mesma linha de coerência - e nos
exatos termos da norma constitucional que rege a
matéria - ao Senado Federal compete a iniciativa
legal de promover medidas capazes de garantir aos
seus servidores os benefícios já deferidos aos servidores do Executivo, na forma e em obediência ao princípio constitucional da paridade.
Assim, estando a matéria em conformidade com

o prêceituado

nos arts. 98 e !08, § !9,1da Constituição,

e; ainaa, em condições de perfeita técnica legislativa,
opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 18 de março de 1977. Daniel Krieger, Presidente - Helvídio N11nes, Relator
- Saldanha Derzi - Osires Teixeira - Paulo Brossard - Lenoir Vargas - Leite Chaves - Eurico Re·
zende - Wilson Gonçalves
PARECER N. 21, DE 1977
(Da Comissão de Finanças>
Relator: Senador Paulo Brossard
O projeto de lei que vem ao estudo desta Comissão atuallza os valores de vencimentos e proventos dos servidores atlvos e !nativos do Senado Federal,
reajustando-os em trinta por cento.
Quanto ao pessoal em atividade, os valores fixados obedecem ao que especificam oS Anexo I e II da
Proposição. Os proventos da !natividade terão reajuste na forma do caput do art. 1.0 do projeto, isto é,
em trinta por cento.
O salário-família passa a ser pago na importância de Cr$ 60,00 (art. 2.o), desprezando-se, para efeito
de có.lculos, as frações de cruzeiro <art. 2.0 ).
De conformidade com o art. 4.0 , os novos valores
de vencimentos e proventos vigoram a partir de 1.0
de março de 1977, .correndo a despesa resul_!;ante da:
aplicação da Lei (art. 5.0 ) à. conta das dotaçoes orçamen tárlas para o corrente exerclclo.
o projeto é de autoria da Comissão D!retora do.
senado Federal e foi considerado constitucional e
jurldlco pela Comissão competente.
Na justificação, assinala-se que "o Poder Executivo, pelo Decreto-lei n. 0 .1. 525, de 28 de fevereiro
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de 1977, reajustou em 30% os vencimentos, proventos,
salários e gratificações dos servidores, atlvos e !nativos, de sua administração, com efeitos a partir de 1.0
de março de 1977". E demonstra-se que a Iniciativa
governamental defluiu "da necessidade de .se reajustar o poder aquisitivo das retribuições do funcionalismo público ao lndlce Inflacionário, determinante do
aumento do custo de vida".
E, em obediência ao princípio que rege e disciplina o regime de paridade retr!butlva nas áreas adminls.tratlvas dos Três Poderes, "ao Senado cumpre a
Iniciativa legal garantidora de idênticas medidas
para os seus servidores, consoante o mesmo principio de vigência". Finaliza:
O presente projeto de lei, assim obedece ao
preceituado nos arts. 98 c I08, § I9, qa Cons-

tituição, tendo a sua inicia tlva respaldada nas
normas do Decreto-lei n.O 1. 525, de 28 de fevereiro de 1977 e no art. 42, IX, da Carta Magna.
com se vê, a proposição está respaldada, jurídica
e financeiramente. Os recursos orçamentários consignados na Lei de Meios da União, para o exercício
vigente, são suficientes para a cobertura financeira
dos dispêndios conseqüentes do aumento concedido.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 18 de março de 1977. - Magalhães Pinto, Presidente eventual - Paulo Brossard,
Relator - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Saldanha Derzi - Teotônio Vilela - Roberto Saturníno
- Lourival Baptista - Ruy Carneiro - Wilson Gonçalves - Alexandre Costa - Dirceu Cardoso - RU7
Santos - Evandro Carreira.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - O Expediente lido
·ai à publicação.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. I•·Secrctârio.

t: lido o seguinte
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR

0

Brasflia, lO de março de 1977

Of. 19/77
Ã Sua Excelência o Senhor
Senador Pctrônio Portella
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
De conformidade com o disposto no art. 32, § 1•. dos Estatutos
deste Grupo, venho solicítar a Vossa Excelência a indicação de um
Senador para participar da Delegação Brasileira à 120• Reuniüo do
Conselho lntcrparlamcntar, a rcalizar·se cm Cambcrra. de li a 16 de
abril próximo futuro.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
meus protestos de alta estima c consideraçuo. - Senador Accloly
Filho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Em referência ao
expediente que acaba de ser lido, a Presidência designa o Sr. Senador
Virgllio Tâvora para representar o Senado, juntamente com os Srs.
Senadores Accio!y Filho, Presidente do Grupo Brasileiro da U9iilo
lntcrparlamcntar, c Saldanha Dcrzi, Delegado do Grupo, na 120•
Rcuniuo do Conselho lnterparlamentar, a realizar-se cm Camberra,
Austrália, no pcrfodo de li a 16 de abril próximo.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln) - Sobre a mesn,
requerimento que serd lido pelo Sr. I•·Secretário.
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· ~ lido o seguinte
REQUERIMENTO N•l8, DE 1977
Nos termos do nrt. 291 do Regimento Interno, requeiro n
reconstituição do Projeto de Lei do Senado n• 33, de 1976, de autoria
do Sr. Senador Franco Montara, que "dá nova redução no parágrafo único do artigo 4• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, assegurando n nplicnçào ao salário de bcneticios dos pcrfodos anteriores.
n sua vigência, dos critêrios de cálculo que então vigornm".
Sala das Sessões, 18 de março de 1977.- Daniel Krleaer, Presidente da Comissão de Constituição c Justiça,
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - De acordo com o
nrt. 291 do Regimento Interno, a Presidência defere o requerimento,
enviando-o n Subsécretnrin de Comissões para que proceda à reconstituição do projeto.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário.

elido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 17, DE 1977
Acrncenta tarliar.ro ao art, 4• do Decreto-lei n• 791, de
17 de aaoeto de 1969, que dispõe sobre o pedliglo em RodoYias
FederaiJ, e dli outras providências.

..
...

O Congresso Nacional decreta:
Art, I' O art.4• do Decreto-lei n• 791, de 27 de agosto de 1969,
passa n vigorar com o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único. O veiculo licenciado no municfpio onde houver Posto de cobrança de pedágio é isento do pagamento dessa tarifa
no referido Posto.
.
Art. 2• Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
JusdOaçio
Do ponto de vista da política nacional de transportes, convêm
sempre lembràr que ~s ndministra~õcs rodoviárias entendem que:

"i: admissivel a adoçào da taxa de pedágio para
amortização dos investimentos de capital cm grandes realizações rodoviárias, tais como grandes pontes, túneis, viadutos c especialmente no caso de auto-estrada, desde que o
usuário possa fazer uso livre de estrada paralela; n arrecadação dessa taxa constituirá renda própria dos órgãos rodoviários que os constituircm." (VIII - RAR - Reunião das
Associações Rodoviárias.)

•

..

Acontece, porém, que o usuário nem sempre tem n opção de
uma estrada paralela cm condições aceitáveis de trâfcgo. Ao contrário, freqUentemente, entre a sede do municipio c alguns dos seus distritos, a rodovia nlternntiva ê extremamente precária, obrigando os
residentes nos distritos a pagarem pedágio várias vezes por dia.
O exemplo clássico é o caso do Posto de Pedágio. de Rczendc, na'
Rodovia Presidente Dutrn. que divide esse municipio fluminense ao
incio. Isso ocasiona vários obstáculos à economia, educação c outros
misteres diários, alêm de aumentar o custo de vida dos residentes
daquele municipio. Esse, portanto, é um dos motivos que nos leva n
apresentar o presente projeto.
Sala das Sessões, IB de março de 1977.·- Roberto Satumlno.

"

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 791, DE27 DE AGOSTO DE 1969
Dispõe sobre o ped•alo em rodovias federais e dli outras
providências,

Março de 1977

Art. 4• As tnrifas de pedágio scri\o r.xadns, distintnmcntc, pura
as diversas cn(cgorias de vc(cu(os c espécies de scmoventcs.

................ ··································'

(À .r Coml.rsàe.r de Con.<lituicào e Justiça, de Transportes,
Comunlcacàes e Obras Públicas e de Finanças, I

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O projeto lido,
após publicado, será enviado às comissões competentes.
·
H6 oradores inscritos.
Concedo~ palavra no nobre Senador Agcnor Maria.
O SR. AGENOR MAR!~ (MDB- RN. Pronuncia o seguinte
.discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto 11 tribuna. para tecer considerações a propósito do problema do leite no Brasil, especialmente cm nossa Capital.
A SUNAB autorizou os pasteurizadores de leite a comercializarem o produto com apenas 2% de gordura. Na realidade, or.cializar a venda do leite .com apenas 2% de gordura representa verdadeiro atentado contra as milhões de crianças subnutridas que temos
na Capital da República.
Não entendo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, como possa um
órgão do Governo autorizará venda de leite somente com a percentagem de 2% de gordura. Em Ul)llitro de leite há apenas 120 gramas de.
produtos nutritivos. Os restantes 880 gramas não valem nada.
·
Assim, não compreendo que, sendo a gordura o elemento mais.
essencial ao leite, o Governo autorize, atravês da SUNAB, os
pasteurizadores a retirarem desse produto o seu elemento mais
nutritivo, ou seja, seu maior valor,
Sr. Presidente c Srs. Senadores, fui criado numa fazenda de gado do interior deste País, Lã, o meu pai tirava a gordura do leite c dava o restante nos porcos. Aqui, cm Brasflia, o Governo, através do
seu órgilo controlador dos preços, autoriza a diminuição do teor de
gordura, c vende aquilo que é jogada aos porcos às crianças de nossa
Capital.
Tenho cm mãos, Sr, Presidente c Srs. Senadores, ·a revista
Medicina e Sadde, dirigida pelo Dr. Mor.ris Fishbcin, que diz o
seguinte:

"0 leite foi sempre muito apreciado como alimento c a
ele se atribulam qualidades nutritivas e até espirituais c
curativas; desde tempos imcmorais. O leite materno foi
considerado, por longo pcrlodo, como o único alimento '
apropriado para o sustento do recém-nascido, cujo aleitamento se prolongava por 3 ou mais anos, antes de se
domesticarem os animais c se substituir o leite materno pelo
da vaca, cabra, ovelha ou camela. Os antigos acreditavam
que, sem o leite da mãe, o recém-nascido não poderia sobreviver. No século XVII, contudo, o famoso quimico holandês
Jun Baptista van Helmont demonstrou que o leite du mulher
não era essencial para a criança. Atualmcntc, este produto
natural conta com inúmeros substitutos.
O leite constitui alimento quase completo, uma vez que
contém protelnas, que substituem c reconstituem os tecidos
do corpo; proporciona sais minerais, como o cálcio,
fundamental para n formação de ossos e dentes e pura ·o
desempenho adequado de outras funções; constitui excelente
fonte de açúcar natural c de vitaminas A,C, D, Bl c Bl2 c
contém grande quantidade de gorduras, muito mais fáceis de
digerir do que quaisquer outras comcstivcis."
Sr. Presidente, deixo neste pronunciamento um upclo no
Governo de Sua Excelência o Senhor Presidente Ernesto Gcisel, no·
sentido de que a SUNAB' volte atrâs nesse crime que está sendo
cometido contra milhares de crianças de nossa Capital
As próprias revistas de saúde desaconselham a comcrcializaçi\o
do leite com menos de 3% de gordura. Por que, entilo, o órgilo or.cial
do Governo determina a comercialização deste produto com apenas
2% de gordura?
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E o pior: o preço tabelado do litro de leite cm Brasllia é de CrS
3,10. Autorizaram a comercialização do leite com 2% de gordura
com esse mesmo valor, Quem se beneficia é Ó intermcdiArio, no caso
aqueles pasteurizadores. Os donos das leiterias não são beneficiados,
os consumidores são prejudicados. Por que esse protccionismo
àquctc• que não têm vaca, àqueles que não alimentam gado, que silo
~imples intermediârios c pasteurizam o l•it.e1
Sinceramente não entendo a medida da SUNAB. Revolta-me
uma medida oficial que vai de encontro aos próprios preceitos da
Mcdicma, que desaconselha a comercialização do leite com menos
dc3% de gordura.
.
Reconheço que a cada ano que passa mais diminui a produção
de l9(te c aumenta, de muito, o de consumo cm nossa Pátria.
O leite da vaca se põe pela boca. Se a vaca é bem alimentada,
com rações balanceadas de farelo de trigo, cevada, torta, ela tem
condições de produzir mais leite. Acontece que no Brasil a torta, o
farelo de trigo, o mel de furo sobem·a cada mês e sobem à vontade
dos produtores, 300 e 400%. Por seu turno, o leite não sobe na
mesma proporção da alta desses produtos necessArios ao
desenvolvimento das leiterias. Assim sendo, passaram a ser
grandemente deficitários as vacarias cm qualquer parte do território
nacional. A cada ano que passa vai diminuindo mais o número
daqueles que procuram desenvolver as leiterias no Brasil.
O Sr. Seldenhl Derzl (ARENA - MT) - V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior
prazer, Senador Saldanha Dcrzi.
O sr. Saldanhl Derzl (ARENA- MT) - Nobre Senador
Agenor Maria, V. Ex• tem razão, a cada ano que passa diminui a
quantidade de oferta de leite às populações brasileiras.
Lamentavelmente a razão dessa diminuição é o baixo preço do
produto. Hoje, com o aumento do preço da alimentação forragcira
para o gado de leite, não é possrvcl manter - reconheçamos - o
preço atual do litro do leite cm CrS 3,00. En pauant, informo que o
seu preço baixou de CrS 3,10 para CrS 3,00, aqui cm Brasllia. Essa
situação é fruto do mercado internacional. O valor internacional da
torta de algodão, a torta de soja, do farelo de trigo, cstâ muito acima
do valor normal. O Governo tem forçado uma cota de contenção,
para que a pecuâria leiteira tenha o alimento, tenha a forragem,
tenha as tortas necessArias. Portanto, o aumento do preço do
alimento do gado é fruto do mercado internacional, c por ele somos
·influenciados, porque a torta do algodão, a torta de soja, o farelo são
matérias de nossa exportação, Esta a razão por que o Governo sente
dificuldade em poder equilibrar o preço do leite com o preço dr.
forragem. E quem cstâ l~vando desvantagem- V. Ex• tem razão, c
é justo que fale - i: a pccuArhi lcitcirà. Realmente, hoje já não 9.
compensadora a pecuAria leiteira, jA não é compensador tirar o leite,
vender o leite no Brasil. Haja vista que, numa crise maior, há quatro
ou cinco anos, foram abatidas as melhores matrizes leiteiras deste
Pais. Depois, veio o Governo cm socorro da pccuAria leiteira, dando·
lhe um plano de desenvolvimento, com financiamento a juros baixos
e doze anos de prazo. Aos poucos o Governo estA reconstituindo
aquela pecuAria leiteira. Acredito que- como é intenção do Minis·
tério da Agricultura e sobretudo do Senhor Presidente da Repllblica,
homem profundamente preocupado com os problemas da zona
rural, a reconstituição desse setor - acredito que chegaremos ao
cquiHbrio entre o preço da alimentação de torta para o gado leiteir!J
e o do leite. e: preciso haja esse equiHbrio, Se houver descquilfbrio,
realmente não teremos mais leite neste Pais. O mesmo acontece com
a pecuAria de corte, contida no seu preço, porque o povo menos favo
recido da sorte também precisa comer carne, tem necessidade de
carne muis baruta. Entilo, vem o sacrincio do homem do campo, dos
pecuuristus, que devem contribuir com o Governo pura que se tenha
carne muis buratu. Mas isso faz com que se abPta, cadu vez mais,
nllmero upreciAvel de matrizes, diminuindo, por sua vez, a produção,
e dentro de poucos anos vamos pagar caro. Este Governo - c

V, Ex• jA reconheceu da tribuna desta Casa- cstâ voltado para os
problemas do homem do campo c deseja dar uma solução a esses
problemas. Essa solução é diflcil cm todo o mundo e também no
Brasil.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nobre Senador Sal·
danha Dcrzi, muito me honra o aparte de V. Ex• Não me referi aos
10 centavos da queda do preço do leite porque, na realidade,
considerei insignificante esses lO centavos, diante de I% da gordura
que foi retirada do leite. Se a SUNAB quiser explicar que o consu·
midor de leite de Brasllia vai pagar o litro de leite lO centavos mai&
barato, perdendo, em compensação, I% da gordura desse leite,
sinceramente não vejo sentido.
Deixo de analisar o problema da estrutura da vacaria leiteira no
Brasil porque nilo cstâ contido na estrutura da vaca leiteira, c sim, co·
mo acaba de dizer o nobre Senador Saldanha Dcrzi, na comercializa·
ção.
Conheço leiterias do Rio Gra,nde do Norte que estilo com 40
anos. Aquele pecuarista teve condições para criar a vaca de leite.
Sr. Presidente, às vezes silo ncccssârios 10, IS anos, para se en·
centrar um touro cm condições de tirar melhor linhagem de leite.
Demanda tempo organizar uma vacaria, e essa vacaria existia no Bra·
sil. Foi abaixo cm função do problema comercial. A indllstria prepara a sua manufatura - custo mais despesa e lucro - e vende. O
comércio adota a mesma situação. O pccuarista, nilo. Ele tem que se
submeter a vender o leite pelo preço que o Governo, através da
SUNAB, achar conveniente. Como entender? Quem dá o preço ao
leite nilo é quem o produziu, Quem dâ·o preço é a SUNAB, nilo atcn·
dcndo às necessidades do pecuarista quando apresenta por quanto
fica o litro de leite no cstâbulo. Se o litro de leite fica, no estábulo.
CrS 4,00, esse pccuarista pode ser obrigado a vendê-lo a CrS 3,00?
inteiramente impossrvcl. Se o fizer, vende a vaca no futuro. Isto é o
que vem acontecendo no Brasil, proporcionando o que, Sr. Presidente c Srs. Senadores? Proporcionando à Ncstlé, que é um grupo
internacional, uma multinacional poderoslssima que· açambar~ .Q
leite deste Pais c cria a situação que está ai. Somos o quarto rebanho
bovino dÓ mundo c estamos comprando leite de palscs que não cons·
tam nem das estatlsticas; esta é a grande realidade. Nilo conheço um
dono de vacaria, neste Pais, que não esteja em dificuldade com a
"corda no pescoço". Mas, prestem atcnçilo, façam um levantamento
nos lucros da Nestlé; a cada dia ela cresce e se agiganta mais, ven·
dendo leite cm pó às crianças sofridas c sacrificadas do nosso Para. O
câmbio negro do leite cm pó, neste Pais, é uma ameaça. O câmbio negro do leite cm pó, neste Pais, é uma afronta. O câmbio negro do
leite cm pó, neste Pais, é um atentado contra o assalariado brasileiro. ·
No nicu Estado, c0mo também no Estado· de Pernambuco, hã
semanas' cm que uma lata de leite Ninho custa vinte cruzeiros, c
outras em que a· mesma lata passa a custar trinta. O opcrârio do Rio
Grande do Norte, com o saiArio de CrS 544,80, se não encontra um
litro de leite para comprar c for obrigado a comprar leite Ninho ele
não tem poder aquisitivo para comprar éste leite, pois o que ganha
nilo lhe dA o poder aquisitivo nccessdrio para comprar na mercearia
ou no supermercado aquela lata de leite. E os brasileiros recém·
nascidos, filhos de nossos operârios, vão passando os dias escapando
da morte, vivendo na doença, na subnutrição, pelo descalabro de
uma administração que ni!o quer sentir esta realidade que estâ, a
cada dia, solapando dos homens que trabiilham no nosso Pais, CSJ»
cialmcnte os operArios que estão vendo seus filhos, a cada dia, fi·
curem mais mqulticos, mais subnutridos. E, enquanto eles estilo
raqulticos e subnutridos, escapando da morte para viver morrendo, a
Nestlé enriquece, vendendo o seu leite a cada dia mais caro.
Esta é uma realidade flagrante, ~Presidente, Srs, Senadores,
que precisa ser dita. Se o dono da vacaria nilo pode vender o leite
abaixo do custo- o que é lógico e evidente- o mais importante ar é
que o Governo descubra uma fórmula capaz de permitir que tenhamos nossas vacarias c possam elas comercializar o próprio leite.
Não o que estA ar, comercializando-se o leite estrangeiro, beneficiando-se o leite estrangeiro e dando lucros fabulosos a uma cmprc'
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sn que, u cudu ano, remete mais lucros paru o exterior em detrimento
do nosso povo, do nosso erârio, do nosso operúrio e do nosso País.
!: preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se acorde pura esta
rculidndc. O problema é de suma gruvidadc, pois uma criança de
cinco ou seis dias pode se alimentar de que? De leite, pois ele não
pode comer ll:m pão nem feijão, tem que tomar leite. Mas se o leite
não existe e o pai nào tem poder uquisilivo para comprar lata de leite
em pó?
Eu vi, cm Natal, numa mercearia, um homem chegar e procurar
saber qual o leite mais bnrato. O leite muis barato que tinha era uni
leite dietótico, pura regime, para quem está gordo c precisa ficar
magro, mas cru o mais barato, e o homem teve que comprar daquele
leite pnru alimentar o filho subnutrido; não comprou o leite com
mais gordura, por quê? Porque não tinha poder aquisitivo para
comprar. Comprou o leite dietético, sem gordura, para seu r.Jho
magro e raquítico; em verdade, aquele leite nllo era para alimentar,
cru pura encher a barriga do filho. Mas, entre encher a barriga do
r.Jho c ulimcntar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, hú uma profunda c
grande diferença, Entre alimentar c encher u barriga do filho i: que
está o grande drama deste País. Encher a barriga í: uma coisa e se
alimentar i: outra. ·
Este o problema, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que me truz à
tribuna nesta tarde. De um lado u Revista de Saúde, que dcsuconsc·
lha a comercialização do leite. com menos de 3% de gordura, c de
outro ludo uma nota dil SUNAB, que autoriza os pasteurizadores a
vender o leite com 2% de gordura, mantendo a embalagem que reza
3%. E por quê? Porque não temos leite suficiente piuu atender à
demanda, porque o industrial tem o direito de fabricar sua munufutura, acrescentar custo mais lucro c vendê-la: o comerciante tem o direito de comprar uma munufutura, colocar o preço dus despesas, do
frete mais lucro c vendê-lu; mas o dono de vacaria não tem esse
direito, ele produz o leite e quem dá o preço i: a SUNAB, que fixa o
preço c a cada dia diminui mais a vacaria no Brasil.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
apurte
1
}

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com prazer, nobre
Senador Lí1zaro Barbozu.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Agenor
Maria, V, Ex• está acobertado de razão, Realmente, u SUNAB dá o
preço para o leite, mu!l' não impõe preço aos insumos que o fazen·
deiro, o criador, i: obrigado u comprar. O sal sobe 100, 200, 300% no
espaço de 2 ou 3 anos, o arame sobe até I 50% ao ano, e tudo mais
sobe. mas o leite que o fazendeiro, o criador produz é tabelado, c nós
sabemos, eminente Senador, c todo o País ;abe, que tem decaído a·
tuxa de sobrevivôncia infantil, neste País, nos últimos unos. Porque,
como V, Ex• aFentuou, os pais de família que se situam nas camadas
da população brasileira não tõm poder aquisitivo para alimentar seus
r.Jhos, pura comprar leite pura seus filhos. Recentemente, estudo de
um órgão mundial de saúde evidenciou aos olhos do mundo inteiro
ter crescido, acentuadamente, o índice de mortulidude infantil no
Brasil. E qual seria a soluçllo, eminente Senador'! O Governo que
subsidia muitos produtos deveria encontrar. também, condições
pura subsidiar o leite, estimulando, assim, o produtor c oferecendo
condições pura que todos os brusileiros possam tomt'l·lo. Estú V. Ex•
de rmrahéns pelo discurso que prorcre, nestu turde, nobre Scmador
Agenor Ma riu.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado,
Senador Lilzuro Burbozu.
O Sr. VlrgOio T4vora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
apurte, nobre Senudor'!
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra·
ler, durei o aparte u V, Ex• Apenas me permita concluir. Pronuncio
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este discurso connante de que Sua Excelência o Presidente Gciscl
acorde puru esta grave realidade: um recém-nascido de 8 ou 10 dias,
3 ou 4 meses, nilo pode se alimentar de outra coisa senão do leite,
Mas, se o leite falta na proporção cm que vão acabando as vacarias,
c o leite cm pó ó a cada dia mais curo, nilo correspondendo ao poder
aquisitivo do operariado brasileiro, o que vem acontecendo i: que o
filho do operário está desnutrido, está crescendo pura viver na morte.
Então, este pronunciamento tem um sentido: despertar a atcn·
ção do· Senhor Presidente da República pura esse crime que u
SUNAB,. onciulmcnte, determina: a comerciulizuçilo do leite com
apenas 2% de gordura,
Acredito que o Presidente Ernesto Gcisel tomará uma atitude, e
esta atitude não deverá ser, Senador Lázaro Burboza, de querer dar
preço aos produtos daqueles que nada nzeram, pois a iniciativa
privada é uma n,ecessidadc do nosso País. Na hora em que a SUNAB
vai dar preço ao produto oriundo da iniciativa privada, nilo hã como
a iniciativa privada se sentir à vontade para trabalhar c produzir. O
Governo não tem autoridade alguma de dar preço ao produto quando este não foi por ele subsidiado.
Então, a solução é só uma: nem o povo pode pagar o litro de lei·
te caro, nem o produtor de leite pode vender um litro de leite per·
dendo dinheiro. Há uma saída, Senador Lázaro Barboza. O Govcr·
no não subsidia o trigo? E o pão, que é alimento de todos não dá
para subsidiar? Então, acho que i: justo, lógico, evidente c humano
que o Governo subsidie o leite, quando o leite é o único alimento da
criança, do recém-nascido.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem!
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O recóm·nnscido
não pode se alimentar senão de leite.
O Sr. VI11Rio T'vora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Sem o pão, lá em
casa, os meus meninos podem comer tapioca, pão de milho. mas sem
o leite, o meu menino não vai ter o que comer, porque o rcci:m·nasci·
do só toma leite. Esta é a grande realidudc, c espero c aspiro u que
Sua Excelôncia o Presidente Geisel acorde para este grande serviço,
humano serviço que ele pode prestar à criança,
O Sr. VIramo T'vora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RNl- Concedo o aparte,
com o maior prazer, ao nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. VIramo Tbora (ARENA- CE)- Eminente Senador,
pelo que ouvimos do discurso de V, Ex•, ao chegarmos ao plenário,
quando o upurteava o eminente Senador Lázaro Burbozu, V. Ex• pe·
de subsídio pura o leite.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Não estou pedindo
nada, estou contando uma história; o Governo que resolvu.
O Sr. VlrKmo T'vora (ARENA- CE)- Nilo, perdão. V. Ex•
aqui pediu pura o Governo subsidiar o leite, c o eminente Senador
Lázaro Barboza idem. Perfeito?
O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO)- Perfeito.
O Sr. Vlrgmo Tdvora (A~ENA- CE)- Pois bem. Eminente
Senudor, o leite 6 um dos ruros produtos subsidiudos pelo Governo
Federal nu sua região; foi, uliás, subsidio este obtido pelo Vicc·Uder
da ARENA, junto ao Ministro Pnulinclli.
O Sr. L4zaro Barboza (M DB- GO)- Subsidiudo em quantia
insuncicnte,
O Sr. VIramo T4vora (ARENA- CE)- Perdão, entuo nílo di·
gam que nua é subsidiado; fuçu·se esforço pum que ele seju subsidia·
do em maior quantia, Quando se chega aqui c, depois de raciocínios
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e cxplanuçõcs as mais v!1rias, se afirma que o Governo como subsidia
o trigo, subsidie o leite também, é preciso ser dito que em toda a re·
gião do Nordeste.- justamente a do eminente orador que ocupa no
momento a tribuna - o leite é subsidiado. Pode-se discutir um
maior subsídio para o leite, mas dizer: subsidia o trigo, porque nilo
subsidia o leite? Não corresponde à realidade dos fatos. Era o aparte.
que desejaríamos que inserto ficasse no discurso de V, Ex•

humilde contribuição, porque o seu entusiasmo, o seu ardor e a vera·
cidade do tema valem esse pequeno reparo.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Referi-me ao trigo
porque o Governo não está subsidiando o leite, o Governo está
dando uma ajuda para interferir no produtor de leite; ele está dando
uma ajuda para interferir na iniciativa privada que cuida da produ·
ção de leite do Pais. O Senador Saldanha Dcrzi teve toda a razão
quando me aparteou para dizer que, por serem deficitárias as leite·
rias, as vacarias vêm desaparecendo no nosso Pais. E fiquei muito
honrado com o aparte do nobre Senador Saldanha Derzi.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... contém calorias.
Ora, quando uma pessoa não pode almoçar, nem jantar, se comer
açúcar ou rapadura ela fica, realmente, capacitada a passar4, 5, 8, lO
dias sem almoçar c jantar, desde que coma açúcar suficiente. O
açúcar tem as calorias necessárias a manter aquele organismo cm
•condições de suportar aquela fome. 10 o problema da nossa criança
subnutrida, Senador Evundro Carreira; elas precisam de calorias, c
as calorias estiio na gordura; e a gordura sai; e sai, sabe por quê?
Para fazer a margarina, para fazer as manteigas artificiais que estão
sendo feitas, neste País, em detrimento da nossa manteiga natural,
que a cada dia desaparece do Brasil.

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Agenor Maria?
O Sr. VlrKOio Tivora (ARENA -CE) - Entre parêntesis, a
afirmativa foi feita c gostaríamos que pelo menos discutida, se é ver·
dade ou não. O Governo subsidia ou nilo subsidia o leite?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O Governo ajuda o
produtor do leite. Mas, o subsídio é quando ele vai ao encontro dos
custos do leite. A ajuda que ele está dando nilo corresponde ao valor·
preço em que o leite fica no Estado. Esta é a grandev.erdade.
O Sr. VlrKDio Tivora (ARENA - CE) - Um momento.
Entilo, o que haveria era pedir aumento de subsidio, mas não conhecemos somüntica diferente que faça dizer que o leite não é subsidiado.
O Sr. Uzaro Barbou (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Agenor Maria?
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Quero comunicar ao
nobre orador, Senador Agenor Maria, que o tempo de S. Ex• está
findo, c que a Mesa lhe concede mais 3 minutos pura que V. Ex•
conclua u sua oruçilo.
O Sr, Evandro Carreira (MDB- AM)- Estou esperando um
aparte há meia hora.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Quero mostrar ao
Vicc-Lídcr do Governo uma scmántica que não é diferente:. é uma
semântica monstruosa, uma semântica diabólica, que é tirar lO centa·
vos do custo do leite para o consumidor, tirando 1% da gordura.
Esta semântica é diabólica. Está, aqui, a SUNAB autorizando aos
pasteurizadores a tirar I% da gordura c vender à população de BrJsi·
lia o ldte menos I% de gordura e menos de I0% o preço.
O Sr. VIramo T4vora (ARENA - CE)- Nüo diz respeito uo
que nós afirmamos, 1':: uma medida complemcntur ...
O Sr. Enndro Carreira (MDB- AM)- V, Ex• me concede
um apurte? (Assentimento do orador.) Nobre Senador Agenor
Maria, compreendo perfeitamente o seu entusiasmo cm abordar esta
tese porque V, Ex• já se tornou notório, neste plenário, como um
defensor do trabalhador, do operário c do lavrador, mal assistidos c
mui alimentados. V, Ex• tem ruziio quanto n esta deficiêncin ali·
mentar du criança, no Brasil. Mus cu gostaria de fazer um pequeno
reparo, colaborando com V. Ex•. puru que se corrija um pequeno
lapso: a carência de gorduras no leite nilo lhe diminui a capacidade
nutritiva, porque a gorduru i: apenas um lip!dio que produz calorias.
Entilo, dois ou três ou nenhum por cento, zero por cento de gordura
no leite não tem problema; o que importa é: que o leite continue com
os outros nutrientes como o cálcio, o fósforo, o magnésio, o iodo etc.
Agora, quanto u gordura, ela pode ser eliminada. A Ncstlé, por
exemplo, fabrica um leite chamado Molico, que é nutritivo, serve
pura criança, mas nüo tem gordura: é ausente de gordura. Era este o
pequeno rcpuro, puna que V. Ex• inserisse no seu discurso como umu

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - E eu respondo a
V. Ex• da seguinte maneira: V. Ex• disse que a gordura contém ...
O Sr. Enndro Carreira (MDB- AM)- Lipídios; são só calo·
rias.

Sr. Presidente, lico muito grato a V. Ex• c aqui termino, dei·
xundo um apelo para Sua Excelência o Presidente Geiscl, para
atender às crianças pobres subnutridas de Brasília, tornando sem
efeito esta portaria da SUNAB, que não tem nenhum sentido, ao
tirar 1% da gordura do leite. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Com a palavra o
Senador Jarbas Passarinho, para uma comunicação.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Para uma
comunicaçiio. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Vêm·nos de Belém, hoje, uma dolorosa notícia. Faleceu, num
acidente de automóvel, numa .estrada do sul do Pará, a 30 km de
Vila Rondon, Município de São Domingos do Capim, o Deputado
Estadual Raimundo Ribeiro de Sousa, maranhense de nascimento,
que. jovem ainda, transferiu-se para o Estado do Pará.
Em nome da Bancada do meu Estado, tenho o pesar de fazer
esta comunicação ao Senado da República. Conheci este jovem poli·
tico quando eu assumia o Governo do Estado do Pará c ele era
Prefeito, que se elegera contra a máquina governamental de então.
Desde essa ocasiilo verifiquei que se tratava de uma das pessoas mais
bem qualificadas para a prática da política no meu Estado.
Nascido no Maranhão, como disse, ele se transportar:! pura o
Estado do Pará c servira, inicialmente, nos quadros da Estrada de
Ferro Tocaniins, que mais tarde seria extinta.
lembro-me de um episódio que, no momento, é muito cxprcssi·
vo: ele me procurou, no meu primeiro cantata de Governador com
Prefeito, pedindo pra fazermos uma micro:hidrclí:tricu no municí·
pio de Tucuru!, que ele representuva, uprovciltlndo uma queda·
d'água de um anuente do rio Tocantins. Despachei o seu pedido, de
cujo despacho ele foi o portador, pura o Presidente das Centrais Elé:·
tricas do Pará, onde eu dizia: "Peço-lhe, Doutor. que receba este
jovem Prefeito, que sonha com os olhos abertos".
Não saiu a hidrelétrica que ele imaginava fazer, a microusina
mas, ainda hú poucos meses, eu tive a alegria de com ele visitar aqui·
lo que ser(! u maior hidrelí:tricu do llrasil, que é a Hidrelétrica de
Tucurui, exatamcnte, que uo termo de sua instaluçi\o terú uma cn·
pncidnde de cercn de 9 milhões de quilowatts.
Ao registrar este fulo, Sr. Presidente, Srs. Scnndorcs, cu o faço,
rc11lmente, cxpress11ndo 11 nossa dor profundn pela pcrdn de um dos
poucos homens que vi vocucion11dos p11rn o excrclcio da políticu com
cxtrcm11 decêncin e que ncst11 política só colheu amarguras, até certo
ponto, exceto 11quelu rccompensu qucntudo sutisf11z, que é a dn sutis·
fuçào fntimu do seu dever bem cumprido.
Estou certo de que, embora sendo um modesto Depu tudo pelo
Estudo do Purll, 11 Assembléia Legislativa, hoje cm luto- e mais do
que cl11, 11 própria comunidade par11cnse; a comunid11de de Tucuru!,
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em especial - r,ca menor com a morte do Deputado Raimundo
Ribeiro de Sousa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso, Sem revisão do onidor,)- Sr. Presidente, Srs. Se·
na dores:
Assistimos, ontem, à solenidade de posse da nova Presidência
do Superior Tribunal Militar, numa solenidade que contou com a
presença de altas figuras da República, de seu Vice-Presidente; Mi·
nistros militares e altas patentes militares das Forças Armadas se·
di adas em Bras!liu. A solenidade, Sr. Presidente, a que compareceu a
expressão mais alta da sociedade de Brasflia, teve um transcorrer bri·
lhantíssimo, e a palavra do ilustre Presidente do Superior Tribunal
Militar, Almirante-de-Esquadra Sylvio Monteiro Moutinho, traçou
os rumos e definiu a orientação que vai imprimir na presidência
daquele Tribunal, numa exaltação à paz e ao bem-estar' da nossa
Pãtria,
.
Sr. Presidente, a nossa presença àquela solenidade ocorreu em
virtude da posse, no Superior Tribunal Militar, de um jurista, de um
capixaba ~ue galgava a Vice-Presidência daquela alta Corte, em vir·
tude dos seus méritos pessoais, Talvez se aplique a ele aquele verso
famoso: "Galgar a última posição sem dever a César a mini ma par·
ccln",
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maiores, Essa egrégia Corte soube, sem dúvida, granjear um conceito
du melhor qualidade junto à Uniüo, junto à populnçilo brasileira.
Hoje, todos aqueles que têm u sua liberdade, todos aqueles que estõo
sub judlce da Corte Castrense, ti':m a certeza de que encontrarão a
apreciar a denúncia que se lhes pesa, juizes à altura da missão sugrn·
da de julgar o seu próximo, Veja V, Ex• o que é vida, Exutumente há
alguns minutos lã estivemos, no Superior Tribunal Militar, levando
um amigo nosso que precisava explicar um caso do seu interesse pes·
soai: Sente-se, naquele ambiente, u certeza de que u Justiça nõo hã de
faltar. ·Neste momento em que V, Ex•, congratulando-se com a pos·
se do novo Presidente que honra o comando maior, no presente
instante, da Corte Castrense e felicitando, de forma especifica, por
haver atingido a sua Vice-Presidência o notável jurista Jacy Gui·
marões Pinheiro, V. Ex• não fala apenas como capixaba, V, Ex• lá
não esteve apenas representando o Estado do Espírito Santo;
V, Ex•, nobre Senador Dirceu Cardoso, pode ter a certeza de que,
naquele instante, representava a voz silente de todos os brasileiros
que ali niio podiam se encontrar para dizer àqueles eminentes magis·
trados que Alcidcs Carneiro, Nelson Sampaio, Amarílio Salgado, rc·
centcmen.te desaparecidos daquele recinto augusto, permanente·
mente serviram de exemplo, de que se julga, não só a hipótese dos
autos, mas, exatamente aquele que cometeu o ato que está sendo
apreciado. A Justiça, nobre Senador Dirceu Cardoso, ê um exercicio
sublime, um excrcicio sagrado. Julgar o próximo não é fácil, e a
Justiça Militar tem sabido, realmente, julgar aqueles que têm se
encontrado sob a sua jurisdição. Meus aplausos pelo pronunciamento que está fazendo e, acredite, não só o povo do Maranhão
mas o povo brasileiro o saúda e felicita por falar por todos nós, neste
instante.

O Dr. Jacy Guimarães Pinheiro, jurista de nomeada no Brasil,
foi Procurador-Geral do Superior Tribunal Militar e durante muitos
anos exerceu essa elevada função, onde prestou à sociedade, ao Go·
verno e à Nação, relevantfssimos serviços,
Ministro do Superior Tribunal Miliiar desde 1971. filho de
uma das cepas mais ilustres do meu Estado, do municipio de Alegre,
de onde se evoca a figura inesquecivel e Ilustre de Saint·Ciair
Pinheiro, seu velho e venerando pai, hoje morto, que deixou nos seus
filhos uma tradição de trabalho, inteligência, cultura, firmeza e de
grandeza moral. irmão do General José Guimarães Pinheiro, que
também exerceu em Brasflia alto comando das forças militares e
primo do nosso embaixador em Washington, também alegrense
como ele, o Sr. João Batista Pinheiro, um grande amigo que presta,
nestas horas conturbadas, relevantes serviços ao Brasil.
Assim, Sr. Presidente, o nosso Tribunal de Justiça do Espirita
Santo se dignou mandar uma delegação integrada por dois descmbar·
gadores ilustres à. solenidade de posse, que silo o Dr. Harley Pinheiro
Monteiro, também primo do ilustre empossado c ex-Presidente do
Tribunal Eleitoral do meu Estado, c o Dr. Ciccro Alves, uma das
mais destacadas c eloqOentes figuras da magistratura capixaba,
Ontem, naquela solenidade, representaram o Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, o pensamento juridico do meu Estado,
como homens que, na vida juridica, desempenham ãrduas c elevadas
funções.
Sr, Presidente, ali, tamhém, tivemos a oportunidade de rcprescn·
taro povo cupixaba, que viu na r,gura alçada às honras da Vice-Presi·
di':nciu do Superior Tribunal Militar um filho de uma famllia ilustre,
que tem dado tantos filhos que honram o nosso Estado c têm hon·
rndo o Brasil nas missões mais altas e mais elevadas que têm dcsem·
penhndo,
Assim, cumpro o dever de registrar- c o faço com ufania- a
solenidade de posse do Dr. Jacy Guimarães Pinheiro na ViccPresidi':ncia do Superior Tribunal Militar.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar·
te do ilustre Senador pelo Maranhão que, aqui na Casa, tem sido o
porta-voz de todas as manifestações cm favor dessas figuras eminen·
tcs que honram os nossos tribunais e cuja palavra não nos faltou na
hora em que estamos homenageando, aqui no Senado, a posse, n~i
Presidência do Superior Tribunal Militar, da figura ilustre do Almi·
rante·de·Esquadra Silvio Monteiro Moutinho.
Sr, Presidente, na palavra do novo Presidente, na palavra do
Presidente que se despedia, Almirante-de-Esquadra Otãvio José Sam·
paio Fernandes, na palavra do Ministro Rui de Lima Pessoa, Pro·
curador-Geral do Ministério Público junto à Justiça Militar, e na
palavra do Dr. Amauri Serralvo falando em nome da Ordem dos
Advogados do Brasil, em todas, 1 una Yoce, reconhecemos o anseio
de uma interpretação nova para aquela Corte de Justiça Castrense, e
verificamos, principalmente na palavra do Presidente, o protesto que
faz da distorção de interpretação de alguns sctores, da missão que
tem desempenhado no Pais o Superior Tribunal Militar. E assim, da
sua mensagem retiro essas palavras lapidárias, que têm apenas o
desejo de criar uma nova orientação na interpretação da lei dos direi·
tos c liberdades humanas, c que anseia para que o Brasil seja, de fato,
uma seara nova de liberdade, de paz e de tranquilidade.
Assim, Sr. Presidente, minhas congratulações, cm nome da
minha Bancada, pelas figuras eminentes que ontem tomaram posse
nu Presidência e Vice-Presidi:ncia do egrégio Superior Tribunal Mili·
tar, e nossos votos para que continue a trajctória luminosa daquele
Tribunal, que vem dando novos rumos e imprimindo uma orienta·
ção nova e vigorosa na interpretação de nossas leis c das liberdades
humanas. (Muito bem i)

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA V. Ex• um aparte?

O SR, PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concedo u palavra
ao nobre Senador Ruy Santos,

e

e

e

MA) - Permite

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Desejamos,
nobre Senador Dirceu Cardoso, a vênia de V, Ex• para a guarida, no
pronunciamento que cstã a fazer, dos nossos votos de congratulações
com o Superior Tribunal Militar pela poRSc dos seus novos dirigentes

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte
discurso,)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Voltamos, dolorosamente, à criação do mundo, Nilo pela
criação em si mesma; mais pelo gesto de Caim matando o seu Irmão
Abel. que, nos dias de hoje, a razão foge do homem, a incomprcen·
são l: norma, a violência sacode todos os quadrantes du terra. Os

e

I
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nlhos revoltam-se contra os pais. Os moços jú nilo têm apreço pelos
mais velhos. O homem rez-se lobo do homem. O espirita como que
cede lugar à unimulidudc. O coração já nilo agasalha bons sentimentos. Tulvez, por isso mesmo. u Igreja lunçu a Campanha da Fra·
tcrinidude. E numa 'hora em que os irmãos como que já nilo sio
irmãos.
O espírito de rruternidade, entretanto, não é apenas para ser
prcgudo, mas para ser praticado. Nilo basta dizer sejamos irmãos,
mas sermos irmãos de verdade. E não só povos, como individuas, se
esquecem de que a vidn, pura ser bem vivida, precisa alicerçar-se nos
sentimentos muis puros. Os ricos procuram ser mais ricos, esma·
gando os pobres. Brancos e pretos não se entendem. Hú intolerância
mesmo entre os religiosos da mesma Igreja.
Vejo, assim, mais próximo, o dia da aniquilação total. Para
sermos rraternos, precisamos, porém, antes de mais nada, sermos
compreensivos. !;: preciso que cada um procure compreender a
reação do lizinho. Compreendendo-a é que se abre o caminho à rraternidadc, Em vez disso, entretanto, estimula-se a agressão aos governantes. Prega-se a ação contra os proprietários. Lança-se civil contra
militar. Partido contru partido. Preto contra branco. A verdade,
todavia, é que nós governados temos o dever de sentir a diliculdade
também de quem governa, acreditando no seu propósito de razcr o
certo em bcncl'icio de todos. ~em sempre se raz o que se deseja c
quando se deseja. Quem não possui terra precisa compreender que
pelo trabalho e pela ação do poder público, ele pode ter um dia um
pedaço de chão.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, concede-me um aparte?
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Pois não.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Nobre Senador, cu
sei que V. Ex• já está [alando apressadamente cm virtude da hora do
expediente que se esvai. Mas, não posso deixar passar desapercebido
o seu discurso. Ele é de uma signilicação prorundu! V, Ex• deveria
estar razcndo esse discurso numa oportunidade cm que pudéssemos
nos debruçar com mais cuidado sobre ele, porque é de interesse ecuménico. V. Ex• toca numa tecla importantlssima: este arastamento
dos valores morais, essa corrida desenrreada dentro da sociedade de
consumo, este modelo de desenvolvimento que o homem abraçou,
sorrcgamcntc, c que talvez seja o seu suicldio, porque talvez essa ~or·
rida tecnológia não seja o desiderato verdadeiro do homem. Quiçá
na Idade Média, quando o pensamento mlstico tomou contorno
mais nltido, o homem estivesse mais acertado do que hoje, nobre
Senador. Justamente este arastumcnto do pensamento mlstico, dos
valores morais, está nos levando a esse abismo, a esse caos. V. Ex• está percutindo um assunto muito interessante c de grande pro[undidade, Meus parabéns, nobre Senador Ruy Santos.

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA) - Agradeço o aparte
de V, Ex• Era meu pensamento fazê-lo na sessão de ontem. Deixei
pura hoje porque, quando se preguva a união de todos, demos aqui
umu demonstrução de incompreensão, até certo ponto. Mas, repito
ugrudeço o aparte de V. Ex•
Continuo, Sr. Presidente:
O militur saiu do mesmo lar modesto de que proviemos. A cor
du pele não mucula, Os povos poderosos devem pôr o seu poder em
ruvor dos muis rrucos, e não tentar dominá-los ou suprimi-los pela
[orça. A [orçu é, quuse sempre, irracional: o poder tem a limitação
naturul no respeito uo menos poderoso,
A lgreju que vive o seu drumu, com o Papa a lamentar, choran·
do, u insubmissão de preludos, prccisu razcr de sua campanha um instrumento, inicialmente de compreensão. Não há rraternidudc quan·
do se estimulu u luta de classes, ou de grupos, ou de partidos, A [ra:
ternidade só poderá ser utingidn pelo entendimento, Se o rico tem di·
reito, o pobre tem que tê· lo tumbém. Se o governo tem o comundo, o
governado precisa sentir que esse comundo ~utilizado cm seu beneficio; c que >eju mesmo. O govcrnudo curecc ser respeitado;
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A rratcrnidade pcrmancccrâ uma palavra vazia, sem significado,
se ror upcnas uma palavra ou uma idéia que não é praticada. A
rraternidadc antes de ser pregada precisa ser praticada. o melhor
pedaço de um prato servido à mesa não pode ser para o privilegiado,
ou o querido. Na mesa da humanidade, o prato tem que dar para
todos. Lamentavelmente, esse prato mais escasseia, ou se esvazia.

Compreendamo-nos, pois só com a compreensão haverâ rratcrnidadc. 'E enquanto a compreensão não dominar o mundo, mais
Cains erguerão os braços c mais Abcis perecerão. Antecedendo a
Campanha da Fraternidade, temos que razer a da compreensão. Em
vez de uma reação à ação, saibamos sentir a rcação de cadu um,
amortecendo-a cm vez de ampliá-lu. Não há irmãos quando não se
sabe compreender. Os enjeitados, os esquecidos precisam ser vistos c
compreendidos. Não dará resultado uma Campanha, da boca para
roru, de que sejamos rraternos. o que dâ resultado é a atitude rraterna brotada do coração, à base da compreensibilidade. O ódio não
constrói. A restrição sem análise nilo resolve. A excomunhão não va·
Ie nada, o que é preciso é se apertar peito contra peito.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Braga Junior- Cattctc Pinheiro- José Sarncy- Jcssé Freire
- Domlcio Gondim - Milton Cabral - Marcos Freire - Paulo
Guerra - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha Heitor Dias- Luiz Viana- João Calmon- Vasconcelos TorresBenjamim Farah - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema Orestes Quércia- Otto Lehmann- Benedito Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccrctârio.
!;: lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 29, DE 1977
Senhor Presidente:
Requeiro à Mesa, na forma regimental, a transÇ'rição da série de
reportagens de O Eatado de. S. Paulo, sobre "A Encruzilhada Brasi·
!eira".
JuiiiiOcacio
O grande jornal O Eatado de S. Paulo, na verdade um dos mais
conceituados órgilos da imprensa mundial, presta mais uma vez um
inestimável serviço ao Pais, ao proceder a um retrato de corpo in·
tciro da situação nacional nos sctorcs politico, militar c económico.
Trata-se ~c um trabalho de [ôlcgo, realizado pelos jornalistas
Ethevaldo Mcllo Siqueira, Sérgio Motta Mcllo, Lúcio Flávio Pinto c
Carlos Alberto Sandcnbcrg, que coordenou c escreveu o texto linal.
Mais de meia centena de entrevistas, realizadas cm cinco capi·
tais, forneceram o material que estampa o dramático quadro do
'Brasil de nossos dias -quadro de perplexidade, de contradições, de
angastias, de incxtrincávcis labirintos.
Esta contribuição do Estado de São Paulo, é das mais importan·
tes c faz-me lembrar rrasc de Thomas Jc[fcrson de ~uc "sem libcr·
dadc de imprensa nilo há democracia".
Sala das Sessões, 18 de março de 1977. -Itamar Franco.

a

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - De acordo com o
art. 233, § 1•, do Regimento Interno, o requerimento lido será subme·
tido ao exame do Comissão Dirctora.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Está finda a Hora do
Expediente.
Passu-sc à

-

ORDEM DO DIA --

Votação, cm turno ilnico, do Requerimento n• 7, de

1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicita,ndo a
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transcriçiio, nos Anais do Senado Federal, da mensagem do
Almirante Yvcs MuriJio Cajuty Gonçalves, lida por ocasiilo
do univcrsltrio do Corpo de Fuzileiros Navais,
Em votuçào. Os Srs. Senadores que aprovum o requerimento,
queiram permanecer sentados. (Puusu.) Aprovado,
Será feita a transcrição solicitado,

r; A SEGUINTE A MENSAGEM CUJA TRANSCRIÇÃO
SOLICITADA:

r;.

Fuzileiros Nu vais!
Tenho o especial privilégio pela terceira vez, como ComandanteGerul, neste 7 de março, dirigir umu saudação calorosa a todos os
Fuzileiros Navuis, du Ativu ou da Reserva, onde se encontrem servindo c no recesso de seus Jures, quando com ufaniu comemoramos a
efeméride especialmente grata para todos nós., de mais um aniversário de estabelecimento de nossa organizaçilo militar no Brasil.
São passados 169 unos desde que aqueles valorosos integrantes
da Brigudu Rcul de Marinha nestas paragens desembarcaram,
acompunhando us Cortes que transmigrava~ cm c~nturbad.a ~poc.a
puru a Coroa Lusu trazendo como caracterlsttcas matares e dtStmgutlos: Disciplino e Leuldude, qualidades que os fizeram aqui permanecer para a proteção do Príncipe Regente quando do regresso da
Comitiva Real u Portugal em 1621.
"Artilheiros Reuis", "Infantes de Marinha", "Soldados Navais" ou "Fuzileiros Nuvais" de hoje, que nos orgulhamos de ser
sempre, trouxemos a marca intrínseca do combatente pr~fis~i~nal,
patriotu extremudo, militur por vocação e escolha, leal e dtSctplmado, imbuídos por ucendrado Espirita de Corpo, cuidand~ do
preparo fisico a par do constante desenvolvimento profisstonal,
mantendo unidade de ução e continuidade de esforços- quando talvez outros desistissem - no propósito inabalável de fornecer ao
Brasil um Corpo militur de elite, sempre pronto para o que der e vier,
nu defesa dos interesses e aspirações nacionais; um Corpo de cidadãos em urmus, soldados-marinheiros dedicados - que ainda
vibram aos acordes marciais nessa épocu de um materiulismo
desagregador que u\ravessu o Mundo - e que sabem que formarão
sempre na primeira linha dos combatentes da Pátria,
Tradições e um Legado de mais de seis quartéis de Século a
defender! Uma Profissão de Fé sempre a renovar!
Assim, este 7 de Março deve ser motivo de alegria, uma vez
mais, puru todos os Fuzileiros Navais, quando verificamos o estado
geral de nosso aprestamento operativo, testado cm inúmeros c árduos exercícios de adestramento - alguns mesmo de carâter lnteruliudo- quando vimos prosseguirem na Alta Administração Naval
os estudos sobre a reorganizaçilo c reaparclhamento de nosso Corpo
de Fuzileiros, quando aperfeiçoam-se métodos c processos de planejumento c de administração do pessoal visando o aprimoramento e
balanceamento da currcira do pessoal, sempre procurando-se melhor
preparo, pos)o que nadu pode ou deve impedir nosso ~o~stante es!orço de dar ao Brasil um cada vez melhor Corpo de Fuztletros NavaiS,
Com orgulho irreprimível por comandá-los, com júbilo especial por este universário que juntos comcmorumos c com confiança
inabulúvel no Porvir, dirijo, pois, esta mensagem u todos os
Fuzileiros Navais- de ontem, de hoje, Fuzileiros Navais de sempre
- exortando-os u que, como o seu Comandante-Geral, a qualquer
chamamento da Pátria respondam sempre em unissono: ad sumusl
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Em discussilo a redaçilo final.
Se nenhum dos Srs, Senadores desejar usar da palavra,
enccrrurei a discussão. (Pausa,)
Está encerrudu,
Nilo havendo emendas, nem requerimentos pura que a redaçilo
final seja submetida a votos, é a 'mesma dada como definitivamente
aprovada, independentemente de votuçilo, nos termos do art, 359 do
Regimento Interno,
O projeto vai à sunção.

· ., r; a seguinte u redução final aprovada
Redaçio Onal do Projeto de Lei da Cimara n• 107, de
1976 (n• 2.685-B/76, na Casa de origem), que dispõe sobre a
doaçio do Hospital Hermlnlo Amorim, e d' outras
pro•ldênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• t;; a União autorizada a doar à Grande Loja de Minas
Gerais, u fim de dar continuidade aos respectivos serviços e ampliar
o atendimento aos que dele necessitarem, o acervo patrimoniul do
Hospital Hermínio Amorim, da extinta Estrada de Ferro Buh~a e
Minas, situado no Município de Tcólilo Otoni, no Estado de Mmas
Gerais, constituído de terreno, benfeitorias, instalações c material
hospitalar.
Art. 2• O terreno, a que se refere o urtigo anterior, tem as seguintes característicos e dimensões: área <;le 25.000,00 m' (vinte e
cinco mil metros quadrados), começando do marco n• I nu confluência das runs Adib E. Cadar até o marco no 2, situado nu esquina da
rua Otávio Otoni. Deste ponto à esquerda, margeando a rua Otávio
Otoni, segue numa distância de 135,00 m (cento e trintu e cinco
metros), uté encontrar o antigo leito da Rede Ferroviária, onde c.iste
o marco n• 3: deste ppnto, utravessando o leito da referida rede, uma
distânciu de 30,00 m (trinta metros), até a praça Antônio Carlos,
onde se encontru o marco n• 4; deste ponto, à esquerda, segue uma
distância de 135,00 m (cento c trinta c cinco metros) até o marco
n• 5, sempre divisando com a praça Antônio Carlos; dai, à esquerda,
numa distância de 15,00 m (quinze metros), até o marco n• 6: daí, à
direita, segue numa distância de 135,00 m (cento e trinta c cinco metros) até o marco n• 7, divisando com as instalações da CASEMO e
a estrada que margeia o antigo leito da ferrovia; deste ponto segue à
esquerda numa distância de 24,00 m (vinte e quatro metros), até o
marco no 8, situado na fralda do morro, atravessando o untigo leito
da ferrovia; deste ponto segue, à esquerda, numa distância de 105,00
m (cento c cinco metros), até o marco n• 9, divisando com terrenos
de terceiros: deste ponto segue, à direita, numa distância de 154,00 m
(cento e cinqUenta e quatro metros), até encontrar o marco inicial
n• I, situado na confluélncia dus ruas Ari Graça e Adib E. Cudar,
Art. 3• A doaçilo de que trata esta lei cfctivar-sc-á mediante
contrato a ser lavrudo em livro próprio do Serviço do Patrimônio da
União e se tornar~ nula, com a rcversilo do imóvel, sem direito a
indenização de qualquer espócie, se ocorrer inadimplemento de
cldusulu do referido contrato,
Art. 4• A Rede Ferroviária Federal S.A. tomará imediatas
providências quanto ao disposto no urt,' 2• do Decreto n• 61.525, de
13 de outubro de 1967, como decorri:nciu da presente douçtto.
Art. S• Esta Lei cntru em vigor nu da tu de suu publicação,
Art. 6• Revogam-•e as disposições em contrário,

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Item 2:
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunule) -Item 3:
Discussilo, em turno único, da reduçilo linul (oferecida
pela Comissão de Rcdaçilo em seu Parecer n• 16, de 1977),
uo Projeto de Lei uu Ctimura n• 107, de 1976 (n• 2.685-B/76,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a douçilo do Hospital Herminio
Amorim, e d{t outrus providêncius.

Discussilo, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümuru
n• 66, de 1976 (n• 1.088-B/75, nu Casa de origem), que dá
novu redução uo urt, 110 do Código Nacional de Trânsito,
determinando o pagamento pelo infrator de multn de trânsito
de sua responsubilidade, tendo
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PARECERES; sob n•s 830 e 83 I, de I976, das
Comissões:
-de Con•tltulçio e Ju•tlça, pela constitucionalidade e
juridícídade; c
'
-de Tran5portn, Comunicações e Obra• Pdbllcaa, favo·
rúvcl,
Em discussão o projeto,
Tem a palavra o nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Para discutir o
projeto, Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, o presente pro·
jeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, foi apreciado pelas
Comissões competentes daquela Casa do Congresso Nacional. Apro·
vado, veio no Senado, onde passou pelas Comissões de Constituição
e Justiça e de Transportes, Comunicações c Obras Públicas e, cm
ámbas as Comissões, rccebéu parecer também favorável.
·
Temos a informação de que, apesar de toda a tramitação do
projeto concluir pela sua aprovação, é orientação da Maioria rejeitar
a proposição.
A exemplo do que temos feito em outros casos, dirigimos uma'
solicitação ao representante da Maioria no sentido de que, na fase da
discussão, aponte no Plenário as razões que tem cm contrário
àquelas que constam dos pareceres unânimes c acordes de todas as
Com íssõcs, favoravelmente ao projeto.
Nesse sentido, Sr. Presidente, dirigimos esta solicitação para tcn·
lar instituir, no processo legislativo, uma praxe que nos parece
salutar, Não se compreende que, após o trabalho exaustivo de.
inúmeras Comissões, após a deliberação do Plenário da Câmara c o
exame pelas Comissões competentes do Senado, concluindo pela
aprovação de uma proposição, a matéria seja recusada por um sim·
pies gesto, sem uma palavra de esclarecimento c de justificação. ~.
possível que as razões que a Maioria nos traz sejam convincentes c,
não teremos dúvida cm votar favoravelmente à orientação de·
corrente desta informação, isto é, recusar o projeto, se as razões no·
vns trazidas no nosso conhecimento nos convencerem de que esta é a
solução conveniente ao interesse público. Mas não nos parece, de
forma nenhuma, aceitável a praxe, o precedente de rejeitarmos uma
proposição, com toda a informação favorável, sem uma palavra de
esclarecimento no Plenârio,
~ u solicitação que fazemos, respeitosamente, no ilustre rcprc·
sentnnte da Maioria, que responde pela Liderança, neste momento.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Continua em dis·
cussilo o projeto. (Pausa.)
O Sr. Helvldlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Com a palavra o
nobre Senudor Helvidio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Sem revisão do
orador,)- Sr, Presidente, Srs, Senadores:
Dentre os principias, dentre as normas q uc me tracei, ao aceitur
o convite que me foi feito pelo L!dcr, Senador Eurico Rezende,
inclui, quase que como o principal, o da economia processual, Mas,
em virtude du solicitação ontem formulada pelo nobre Lider Sena·
dor Franco Montoro, e por S. Ex• repetida na turdc de hoje, vou,
pelo menos, tentar dizer os motivos pelos quais a Maioria recusa a
proposição.
Nu verdude, Sr, Presidente, o projeto de lei du Câmara dos
Depu !tidos chegou u cstu Casa c obteve parecer favorâvcl nus Comís·
sões de Constituições e Justíçu c de Transportes, Comunicuçõcs c
Obrus Públicas, nu últímu dus quais o purecer é du Juvru do eminente
Senador Mendes Cunule, o quul hoje preside u nossu scssilo.
Pelo simples fulo de us proposições ulcunçurem aprovaçilo dus
Comissões técnicus por que pussum, nem por isso razões inexistcm
pura que, procedendo u um exume posterior, u Lidcrunçu se
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convença, como no caso presente, de que, uo invés de: beneficio, a
matéria, se uprovadu, poderá trazer maiores transtornos àqueles
casos que pretendia regular.
O urt. I lO do Código Nacional de Trânsito, cm plena vigência,
diz o seguinte:
"Nüo será renovada a licença de veiculo em débito de
multas."
A redução que o eminente Deputado Salvador Julinncllí, de São
Paulo, propõe, é a seguinte:
"Não será renovada u licença de veiculo cujo proprietário· à
época da renovaçüo ~steja cm débito de multa por ínfrnçi\o
de trânsito de sua responsabílidnde."
O problema consiste, Sr. Presidente c Srs. Senadores, em examinar qual ·a melhor situação: a responsabilidade, 'em caso de
transgressão, ser atribuída àquele que conduz o veículo, embora não
seja o proprietário, ou ser atribuída apenas no propríetârio,
Nos países europeus e na América do Norte, a culpa recai, a
penalidade é imposta àquele que conduz o veiculo. Ainda hoje, tive
notícia de que um funcionário desta Casa, que visitou a Bélgica há
três anos c que lâ, num carro que alugou, cometeu uma infração; até
hoje; anualmente, recebe a cobrança de multa que lhe foi imposta na·
quele pais. Conheço, tamO:m, outro caso que se verificou nos Esta·
dos Unidos: um amigo meu, que recorreu a uma locadora de vei·
cuJos, ao ultrapassar a quilometragem· permitida," foi pilhado na
primeira barreira e, conduzido à autoridade .imediatamente pagou a
multa correspondente à transgressão.
·
Pergunto eu, Sr. Presidente e Srs, Senadores, se temos estrutura
para assim agir, se os nossos órgãos de trânsito dispõem da condição
mínima necessária para assim proceder. Ao contrário, em virtude
dos assaltos que são cometidos, horas mortas da noite, muita ve~ as
autoridades de trânsito estão recomendando àqueles que conduzem
veículos para que não respeitem os sinais.
De acordo, portanto, Sr, Presidente c Srs, Senadores, com a
realidade brasileira, com a nossa realidade, é que a Liderança
entende que as ínfrações devem ser pagas, não por aqueles que
eventualmente conduzam os veículos, mas pelo seu proprietário.
Este i: o pensumento da Liderança. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Continua em discussão o projeto.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Concedo a palavra
ao nobre Scnudor Frunco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pela ordem. Sem
. revísilo do.orudor.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Em face dos argumentos que acabam de ser apresentados pela
Liderança da Maioria, verínca-sc que essa iniciativa por nós tomada,
de solicitur à Maioria a upresentação dus razões, tinha inteiro
cabimento. A matéria íu ser recusada contra todos os argumentos
constantes do processo, com upenus umirpalnvru: "Não", quando to·
das as Comissões dizem: .. Sim",
As razões upontudas são discutíveis, Permito-me mencionar
uma, constante do purccer du Comissão de Constituição e Justiça,
cm oposição nos motivos que ucabam de ser indicados.
A Lei utuul diz:
"Nüo scrí1 rcnovudu a licença de veiculo em débito de

multus.··
A proposição 1'111. rcferênciu uo proprietário como titular de
direito, ou du obríguçilo, no caso, A impropriedade du l:i atuul ~
evidente. O veiculo nunca csti1 cm débito, O veiculo nilo é pessoa, O
devedor é uma pcssnu jurídica ou umu pessoa 11sicu. A redaçilo utunl
é íncgnvclmcntc viciada. O projeto 11 corrige, As ruzões que uc~bu de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi\o 11)
indicar o nobre Senador Hclvldio Nunes s~o no sentido de reforçar a
responsabilidade do proprictârio, c, portanto, nos levariam a uma
conclus~o. sob esse aspecto, favorãvcl ao projeto, c não contra ele.
Mas, de qualquer maneira o propósito de nossa intervenção é apenas
o de assegurar a essa matéria o debate c o estudo pelas Comissões
competentes.
Solicitamos à nobre Maioria que envie as suas razões ou que a
Mesa providencie, através do apanhamento taquigrânco, a sua
remessa à Comiss~o competente.
Encaminhamos à Mesa, com fundamento no Regimento da Ca·
sa uma solicitação, nos seguintes termos:

"Requeiro, nos termos do art. 310 do Regimento, seja
adiada a discussão do presente projeto a nm de ser
encaminhado ao rcexamc das Comissões de Constituição e
Justiça c de Transportes"
para que elas apreciem as razões c, se julgarem conveniente, alterem
o seu parecer, fim de que possamos decidir com base no parecer da
Comissão competente c não cm uma informação que nos é dada, de·
forma brilhante, objetiva c fundamentada, mas à última hora, sem
debate e sem um exame mais detido.
Este o requerimento que passamos à Mesa, solicitando a V. Ex•
que o coloque em votação.

a

O Sr. Hehldlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Com a palavra, pela
ordem, o nobre Senador Helvldio Nunes.

_,
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O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Jâ que o nobre Lldcr Franco Montoro requereu o adiamento da
votação e solicitou também que as razões por mim aqui aduzidas
fossem, através das notas taquigráficas, enviadas às Comissões Téc·
nicas, gostaria de explicitar, ainda, um ponto que me parece de
muita importância. ~ que o art. 110, cuja redação a proposição do
nobre Deputado Salvador Julianelli deseja alterar, não pode ser intcr·
prelado isoladamente.
O art. 102 do Código Nacional de Trânsito declara:
"Art. 102. Aos condutores caberâ a responsabilidade
pelas infraçõcs decorrentes de atos praticados na dircção dos
velculos.
Parágrafo único. No caso de nilo ser .posslvcl idcnti·
ficar o condutor-infrator, a responsabilidade pela infração rc·
cai rã sobre o proprictârio do veiculo."
O Código Nacional de Trânsito dá um tratamento que me pare·
cc dcv~ continuar, pois procura nilo apenas resolver a situação da·
quclcs que eventualmente dirigem, mas traça também, outras
normas que, vistas e interpretadas com atenção ao art. 110, produ·
zcm aquilo que cstâ rigorosamente de acordo com a nossa realidade,
a realidade nacional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Sobre a mesa, rcquc·
rimcnto que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio.

elido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 30, DE 1977
Nos termos do art. 310, nUnca b, do Regimento Interno, rc·
quciro adiamento da discussão do Projeto de Lei da CAmar,a n• 66,
de 1976, a fim de que seja encaminhado ao rccxamc das Comissões
de Constituição e Justiça c de Transportes, Comunicações c Obras
Pllblicas.
Sala das Sessões, 18 de março de 1977. -Franco Montoro.
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O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- De acordo com deli·
beraçilo do Plenârio, a matéria sai da Ordem do Dia para o rccxamc
solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n• 153, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia,
que dá nova redaçilo ao art. 13 da Lei n• 4.717, de 29 de
junho de 1965, tendo
PARECER, sob n•640, de 1976, da Comissão:
-de Conatltulçio e Juotlça, favorâvcl ao projeto nos tcrmo~do substitutivo que apresenta,
Em discussão o projeto e o substitutivo.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei
encerrar a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqUência, fica o projeto prejudicado. A matéria vai à
Comissão de Rcdaçilo, para redigir o vencido para o segundo turno
regimental.
~o seguinte o substitutivo aprovado:

EMENDA N• 1- CCJ
(Sub1dtutlvo)
Art. I• O artigo 13 da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965,
passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo:
"A sentença, que, apreciando o fundament~ de direito do pe·
dido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor cm
custas e honorários de advogado."
Art. 2• Esía Lei cntrarâ cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Êsgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda sob a
inspiração tutelar do ilustre Ministro da Justiça, quando do seu dis·
curso saudando o ilustre Presidente da República, no dia IS do flucn·
te, quando diz:
"E o Governo, cm circunstância alguma, procurou assu·
mi r uma atitude de infalibilidade ou superioridade· prc·
tcnsiosa, cm que falhas esporádicas não pudessem repontar.
A administração de Vossa Excelência, por isso mesmo, vé na
critica judiciosa c desapaixonada uma contribuição importan·
te c patriótica, rechaçando, porém, a contestação, a contrarevolução, o desafio a 64, que vez por outra aparentam
desconhecer a verdade definitiva, segundo a qual o Brasil
mudou c nilo recuará a um passo que rcpudià."
Sr. Presidente, é ainda embalado sob esse pâlio de proteçilo, de
guarida, que cu me abalanço cm fazer alguns comentârios sobre o
discurso do nosso ilustre Presidente da República, também ocorrido
naquela data. Diz o nosso ilustre Presidente:
"Crescemos também c nos desenvolvemos no campo
politico, cm que pese opiniões contrârias, Fala-se muito cm
distensão. Mas cu tenho dito que nós devemos procurar um
modelo nosso. Se procuramos um modelo nosso no campo
económico e no campo social, temos de procurar um modelo
nosso também no campo politico. Nilo devemos copiar o que
os outros fazem, porque as condições silo diferentes."
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Sr. Presidente c Srs, Senadores, a lucidez meridiana do nosso
ilustre Presidente no ununciar essa procura de um modelo nosso, mo·
dele que nós, do MDB, vimos aventando desde que aqui chegamos,
cm 1975, ora através da palavra do nosso Lfder nesta Casa, ora ntrn·
vi:s da palavra de outros companheiros que têm trazido sugestões,
fórmulas, peças desse grande quebra-cabeça que deve constituir o
modelo brasileiro.
Importa, antes de mais nada, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
essa contribuição judiciosa, serena, sem nenhuma pretensão de con·
tcstuçào à Revolução de 1964 porque nós, mais do que ninguém
talvez nesta Casa, somos obrigados a não contestar 64, porque fo·
mos vitima cruenta, no Estudo do Amazonas, do regime que vigia à
época.
Queremos trazer esta contribuição no nosso ilustre Presidente,
que está à cata desse modelo, não só no campo económico e social
como no campo polftico.
A diversidade brasileira é um imperativo: o modelo brasileiro,
antes de mais nada, tem que tomar como baliza e como parâmetro,
essa diversidade que é resultado do extenso território nacional.

comunicantes, onde essa intcrcomunicuçilo seria uma legislação que
se cingisse no cumpo do Direito Civil, do Direito Penal, porque
mesmo no Direito do Trabalho M leis que funcionam no Rio
Grande do Sul mas que não têm exeqUibilidade do Pará·, cm Ro·
ruimu, no interior do Amazonas, na cxtração do lâtcx da seringueira.
ll essa multiplicidade, esse caleidoscópio brasileiro que está
nccessitundo de diálogo franco, aberto c puro através dos jornais,
através das revistas e através das tribunas. E o Governo, com a sua
capacidudc p,olimórfica de tudo saber, de tudo aprender através dos
seus múltiplos Ministérios, pode surpreender, apanhar, essas rea·
!idades. 1l cotcjâ·las, é estudá-las, ·é perquiri-las, é juntá-las para
conseguir resolver o grande qucbru-cabcça que í: modelo brasileiro.
Enquanto não se fizer esse diâlogo franco, sem medo, sem temor,
sem assombração, Sr. Presidente, sem receio, não se conseguirá obter
o modelo brasileiro. Estou falando c abordando o tema porque estou
sob o pálio tutelar do nosso Ministro da Justiça, que nos garantiu,
no seu discurso a crítica judiciosa. Mas até éssa critica judiciosa, por
vezes, temos medo de fazer porque receamos ferir susceptibilidades,
por demais sutis e imperceptíveis.
Esta é u contribuição essencial que quero trazer ao nosso ilustrt
Não é possível conter essa imensidão territorial, que vai de um
Presidente da República. franquear o debute, é permitir a elocução
hemisfério ao outro, em leis, normas, comportamentos, que não livre, sem nenhum receio, sem nenhuma pcia, Aí, sim, acredito que o
condizem com essa realidade, que o próprio Presidente procura, a Governo receberá, encontrarâ material suficiente para sobre ele tra·
esses valores autóctones que Sua Excelência procura. Antes de mais bulhar, porque o modelo brasileiro exige uma obra de supcrgênios.
nada, importa essa recomendação ao nosso ilustre Presidente- a di· Não se pense que o modelo brasileiro nos três sctores, cconômico,
versidadc, a heterogeneidade brasileira, que só o milagre da língua, sociul c político, pode ser encontrado ao sabor de um estalo no céreda religião e da etnia lusitana conseguiu malgamar, mas que, infeliz·
bro de um único homem. Não. A Amazônia exige uma invenção. Só
mente, ainda não foi entendida pelos estadistas brasileiros. Cito, a Amazônia já é capaz de assoberbar o mais perfeito de todos os
como exemplo evidente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, leis csdrú· computadores clctrônicos. Imaginem os Senhores o modelo brasi·
xulus, como aquela que especifica a aplicaçiio da quota rodoviãriu lciro. Só o modelo amuzônico jâ impõe uma verdadeira invenção, já
apenas no setor da construção de estradas intcrmunicipais. São sobre
impõe a presença de muitos profetas a estudarem, a pensarem e a
colaborações que o Governo deve pensar. São estas contribuições
meditarem um modelo que lhes seja satisfatório c condizente.
que o Governo deve polarizar c imantur, reunindo um somatório de
Exemplo disto cstâ na boa vontade do ilustre Supcrintenc;!cnte
informações c de juizos que possam configurar o modelo brasileiro.
da SUDAM que pensou, inicialmente, que o grande modelo de coloatravés do debate livre c franco, sem pcias, sem amarras, nos
nização para a Amazônia seria no eixo rodoviário.
dando liberdade de opinião, de fato, de expressão, pelo menos da tri·
Ora, todos os povos foram colonizados às margens das estradas
buna do Congresso Nacional. Senão estaremos sempre sob o temor,
c se achava que uma estrada, percutindo a Amazônia, favoreceria
esse temor que o Instituto Ga\lup registra nos jornais, argUindo
brasileiros. De dez argUidos, pelo menos sete diziam que o maior essa colonização. Infelizmente a boa vontade daquele homem, a boa
vontade de todos que pretenderam essa colonização, pecou por um
medo que têm é de serem presos. "Mas, preso por quê"? "Nilo s:i!
conhecimento rudimentar: a vocação Amazônica é hidrográfica.
Tenho medo de ser preso", "0 maior medo que tenho é de ser
Mas pura entender esta vocação, para compreender que a tendência
preso". E às vezes não sei nem porque, mas corre not!cia de que se
da Amazônia é hidrogrâfica, ê preciso penetrar c viver na Amazônia,
pode ser preso por qualquer coisa. Então, é preciso que se dê no polf·
entrar cm intimidade com ela. Como pura compreender o Nordeste,
tico, ao parlamentar brasileiro, pelos menos no uso da tribuna, liber·
é preciso viver a sua intimidade; como para compreender o Rio
dnde de movimentos, liberdade de expressão pura que ele possa dizer
Grande do Sul, é preciso· entender, viver a sua intimidade; o Centro
o que sente. Isto tudo será surpreendido, será analisado, será cscoi·
Oeste, o pnnt~nal mato-grossense, c assim por diante.
mado pelos órgãos competentes, até mesmo pelos órgãos de segu·
Enti1o, estamos n precisar de uma variedade de gênios regionais
rança que poderiam pôr sob vigilância aqueles que por acuso fossem
cada um a coluborur c a trazer subsídios. Mas quem escolher? Quem
à temeridade. O que importa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o
serão esses super-homens: quem serão esses supergênios que terão os
nosso ilustre Presidente da República compreenda que é preciso diá·
subsldios, us peças para formar o grande quebru-cubeça do modelo.
logo franco, sem censura - sem censura na imprensa, sem censura ·brasileiro? Senhores, isto está no sabor do acuso, Não hã ninguém
na tribuna parlamentar, u fim de que possamos levar as nossas par·
que possu predeterminur que esse ou aquele estâ capacitado a trazer
colas, us nossas ulfquotas para esse grande somatório que hã de ser
u peça do quebra-cabeça. O que ê preciso então? Abrir o diâlogo,
reunido pura constituir o modelo brasileiro - que é um grande
ubrir ns comportas, dar libcrdudc total à palavra, uo pcnsumcnto, à
quebru-cubeçu, inegavelmente, Sr. Presidente. Reconhecemos, por
Íl)lUgcm, à invenção. Não se pode inventar num cârccrc, nilo se pode
exemplo, como é difícil jungir a umidade nmnzônica, a secura do
pensar numu masmorra, não se pode raciocinur sob o guunte. ll
Centro-Oeste.
)lreciso que se deixe o tribuno livre, o jornalistu livre, o escritor livre,
Referia-me à celebérrima lei rodoviâria, essa lei que obriga os o artista livre, o sonhador livre, pura pensar. E o Governo com toda
prefeitos u uplicarcm u quota rodoviária sómente na construção de u suu purufernillia de segurança tem condição .de surpreender a
estradas intermunicipuis, Senhores, esta lei não funciona no Pnn· subversão se por ncuso elu tcntur dcspontur num desses sctorcs. O
tanal muto-grossense, não funciona na Amazônia. ll uma lei inexe· Governo possui todo o instrumental pura se garantir. O Governo
qulvcl, inócua, pois dincilmente um municlpio nu Amazônia se ligu u uchu-se prepurudo. O que poderá fazer um artistu, um poetu, um
outro por terra. São mirludcs de cunnis, de rios, de pnranás, de lagos,' tribuno, um jornulistu, um escritor, colocundo mal um pensumento
que, com u enchente, subvertem tudo, alugando, csprniundo-sc. · ou uma puluvru, mesmo que seja com más intenções? O que isto
Como é possível, entil.o, aplicar essa lei na Amazônia'?
. representurú cm termos de perturbuçilcs de cquilfbrio civil, quando c
Vejam u imposição du diversidade, u necessidade que tem o Go· Governo dispõe de todo um apura to cu paz de deter, de garro tear esta
verno de olhur cada região de modo estanque, ou como vasos inter· expressão muis ou menos acre contru o regime?
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Sr. Presidente c Srs. Senadores, i: o apelo que fuça ao nosso ilus·
tre Presidente. Já é tempo de conhecê-lo. Nósjú lhe estudumos o esti·
lo;jú sabemos que ele é um homem integérrimo, obstinado. E i: nesta
obstinnção que conflumos, porque nos prometeu respeito à
Constituição, u legalidade. (; diante dessa vocução para realizar o
bem-estar brasileiro e encontrar esse modelo que eu npelo: Sr.
Presidente, abra ns comportus, deixe q.Je o povo se manifeste e Sua
Excclênciu irlt surpreender idéius, e pensamentos, sugestões geniais,
que poderão brotar até de operários, do povo.
Eu me lembro, cm minhu terru, de que se procurava uma
máquina para semear a juta, porque clu era aspergida e muitos grãos
se perdiam. Pois foi um menino de 12 unos, Senhores Senadores, que
fez unia máquina de nandrc, de madeira c cordilo, para semear dois
ou três grãos no máximo de cada vez.
Foi um menino de 14 unos, Senhores Senadores que, através do
cálculo mutemútico, localizou o planetu que está ali:m de Plutão: um
menino inglés de 14 anos, porque livre, sem peius, pediu pesquisar,
podia sonhar c expressar seu pensamento e dizer o que lhe ia dentro
d'almu.
Esta é a contribuição essencial, meu ilustre Presidente da
República: i: a aberturn para o diálogo, o diálogo franco e sincero, o
diálogo puro. pura que as peças do grande quebra·cubeça que i: o
modelo brasileiro, possam chegar ati: este funil, que são ou que
podem constituir todos os Ministérios, apurando, escoimando,
limpando, c burilando.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, prossegue o nosso ilustre
Presidente da República:
"Nós temos de procurar uma politica para o Brasil que correspondu à índole de nosso povo, ao estágio de civilização cm
que estamos, às nossas curactcristicas também físicas.''
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este modelo político estú
contido naquele purãmetro c naquela baliza da diversidade .da
extensão territorial, é o modelo da Fcderução. e: a descentralizuçào
do poder: i: dar a cada Estado uma liberdade de movimento no
sentido económico, no sentido ecológico, no sentido do desenvolvimento, embora as rí:deus do poder político, da segurançu du Uni·
dade Territoriul fique com a União. Mus um País imenso como este,
com mais de 8 milhões de quilómetros quudrudos, que tem mais de 4
mil e 300 quilómetros de Norte a Sul. de Leste u Oeste, não pode ser
governado de uma maneira tão centralizadora.
A Federação i: o modelo ideal. Não há outro modelo pura o
Brasil, c quanto u dizer que nós ainda não temos maturidade política
para exercitar a democracia federativa, Senhores, isso i: muito temerllrio.
Pelo contrário, o Brasil possui umu superioridude cultural, polí·
tica, sentimental, de solidariedade humana, de fraternidade como
poucos povos do mundo. Basta dizer foi aqui que aconteceu e que foi
palco do grande luborutório de miscigenação das três grandes etnias:
do branco, do negro c do índio. E todos nós, bruncos, pretos, índios
e amarelos, todos nós vivemos num amplexo fraternal, esta i: que i: a
vdrdude. Então, um povo que não tem rucismo, um povo que repudiou o rt1cismo, que tem uma índole cristã como a nossu, um senti·
menta fruternul como o nosso, não sabe escolher? Sabe.
O que tem ucontecido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, i: que este
povo não tem escolhido muito bem, porque sempre esteve u mercí: du
fome e da misériu. E esta fome e estu misí:ria têm sido aproveitudus
por políticos inescrupulosos pura vestir o eleitor desde que entra no
currul eleitornl, da camisa à botu, comprundo·lhe o voto. E ele
vota, porque precisa sobreviver, ele vota porque tem fome, ·nias lhes
usseguro que u sua consciência cstú repudiundo. Ele o fuz porque, a
lei du sobrevivênciu do indivíduo, é umu lei imperativa e que, às
vezes, nos obriguu tomada de posiçiles que nilo silo recomendáveis.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço o upar·
te do nobre Senador com muita honra.
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O Sr. Lelté Choves (MDB - PR) - Congratulo-me com
Ex• pelo assunto que uborda. 1'!. um desdobramento dus suas
admiráveis teses. Resolvi apurteá-lo com constrangimento, porque
interrompo uma peça oratória dus mais belas, que costumo observar,
nesta Casu. Poucos oradores no Parlamento ti:m u segurunçu de
V. Ex• Falar nesta Casa e falar de improviso é um dcsufio. Falar
com a segurança com que V. Ex• fula nos empolga e nos honra, so·
bretudo a nós que integramos u mesma Buncudu que V. Ex• integra.
Quero referir-me um ponto de seu discurso que precisa ser mais
ressaltado uinda. V. Ex• se refere ao Brasil, na sua extensão, como
um dos maiores do mundo. Quero dizer u V. Ex• que, de acordo
com cálculos reais e efctivos, é de fato o muior país do mundo. Veja
V. Ex•, em terras agricultáveis, cm terras aproveitáveis, o Brusil tem
8 milhões e 500 mil km'. Mas, em qualquer de suas partes, cm
qualquer de suas rc~iões, o homem tem condições de viver. Saia com
sua barraca e com Sua família, ele viverá no Sul, viverá no Norte, no
Oeste, até mesmo dentro das águas Amazónicas. Somos, cm terras,
cfetivas e reais: cm terras capuzes de oferecer a sobrevivênciu, o
maior país do mundo porque, embora u Rússia tenha 22 milhões de
quilómetros quadrados. apenas lf7, ou menos do que isso, i: ugricul·
túvcl: tem u Sibéria, as geleiras. A China, maior do que nós, tem o
Himalaia. Os Estudos Unidos, maior sob certos aspectos. tem as Ro·
chosas. O Canadá, as tundras e as geleiras. Então, o Brasil é um país
extraordinário. e: um país que não tem terrcmotos, não.tem desertos,
em que u terra, na região muis sáfura que existe, que i: esta nossa, de
cerrado, oferece condições que Israel, se tivera uma situação destas,
ele que explora o deserto, teria maravilhas nas mãos. E, por canse·
guínte, o país tem todas as condições de oferecer para o povo, que
passa necessidades prementes, sob todos os ângulos, satisfações e rea·
lizações aqui dentro. Mas, pura isso, era preciso, como V. Ex• diz,
fosso governado não apenas de ucordo com u vontade e a determi·
nação de um pequeno grupo, mas com as idí:ius de todos, com u cons·
cií:ncia de todos. Veja V. Ex•, mesmo aqui nesta Casa. onde temos
os homens mais experientes do país, sem ufrontur ninguí:m- eu só
estou aqui há dois anos e uprcndi u udmirur o Senado - muitos
homens dos que encontramos na Casa, estão até'numa posição de sa·
bcdoriu o que me faz lembrar um conceito que diz: "sabedoria e cul·
turu é aquilo que resta, depois que a gente esquece tudo que apren·
deu", a·gente fica num campo para lá do conhecimento: !icu naquele
campo da intuição em que mesmo na udministrnçuo, qualquer que
ela seja, o político ucertu muis, às vezes, do que o tí:cnico. Mas nem
aqui as nossas idéias são aproveitáveis. Nesse instante eu falava com
o nosso Líder, estou fazendo um levantamento, no Senado, dos pro·
jetos que saem, resultudo de elaborução e de pensamento, mas não
são aceitos. Chcgum à Lidcrançu du Maioria c não recebem o bene·
plácito, c caem, depois de esforços enormes, Ati: que, no ano passado
e no anterior, apresentei projetas cm quantidude, todos resultudos
do meu estudo e du minha experiência, e estou. quanto a isso, desu·
pontudo. Toda essa experiência que u Casa pode dar não está sendo
aceita. Muitas vezes, a Liderunçu í: informudu por um técnico novo,
de 21 unos, que não tem cxperiéneia de vida, não sabe nem o queí: hi·
pateca, às vezes, nem penhor: e bustu que huju dificuldade de entendi·
menta nesses dois conceitos puru dizer à Liderança que reprove um
projeto, e ele, aqui, cai. De forma que V. Ex• tem toduu razilo. Por
muis p11trióticos que sejam os poderosos do di11- digo 11 V. Ex•- c
nós niio desconhecemos esse pulriotismo, é como mulhur cm ferro
frio. Tem que huvcr o result11do du consciência n11cionul, purn que
cheguemos u resultudos positivos, porque o Brusil oferece suporte
fíltico c físico, pura que tenhumos, uqui. condições de dur no nosso
povo dignidude compulivcl com os s~:us destinos e com os seus merecimentos. Muito obrigudo 11 V. Ex•
V.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena·
dor Leite Chuvcs, V. Ex•. com ess11 pcrcuciênd11, me lembrou um
uspecto do discurso que nilo cnfutizei. V. Ex• tem ruzüo. I! o Brusil o
País de muior extensilo tcrritoriul. porque u Rússia tem 11 Sibéria,
tem o Cúucuso. A China, ulém do Himuluiu, tem o Deserto de Gobi.
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O Canadá tem as suas geleiras eternas. Os Estados Unidos, os seus ccptibilidudes e perder a minha segurança. Portanto, digo, com toda
desertos, as Rochosas.
a franqueza, ao meu ilustre Presidente da República: abra o di!tlogo,
Nós, no Brasil, temos esta imensidão territorial c queremos um
meu ilustre Presidente, abra o diúlogo; permita o debate franco c
modelo e queremos um estilo, nosso, aborfgene. Como cnconl':'á-lo,
Vossa Excelência haverá de ouvir das Assembléias Legislativas, das
sem que o debute se abra, sem que este grande diagrâgma da discusCâmaras Municipais, da Câmara dos Deputados e dcstu grundc
são nacional seja franco, leal, embora com tropeços, embora com um
universidade que é o Senado, sugestões, opiniões, purecen:s, invenou outro se excedendo?
ções, que poderão levar subsidias pura que o Senhor Presidente da
Só assim, o Governo poderá colher os elementos essenciais para
República construu o grande modelo brasileiro uborigine, nosso,
a construção deste moddo. Fora disso, nós não sairemos deste esta·
puramente nacional.
do de besouro se batendo .na vidraça, u procura de um caminho, e
Continuo Jcndl) o confortador discurso do nosso ilustre Presificaremos a cavar buracos cm nosso solo para exportar, exportar cadente du República:
da vez mais. E cada vez mais pagar juros, c cada vez mais nos exaurir·
"Temos, Sl)bretudo, de estabelecer urna organização
mos, num trabalho improfícuo, sem nenhum desenvolvimento, sem
politica que valha, que seja praticada, que não fique apenas
nenhuma realização efetiva paru o povo, Serão os "bóias frias" a co·
registrada no papel. Pura uso c gozo daqueles que apenas
Jher café, u plantar soja para nós vendermos, exportarmos c pagarlêem
c que não têm responsabilidades na açilo. Nesse sentido,
mos esse desencontro nacional, esse desentendimento nacional, este
creio que temos progredido, no meu Governo se realizaram
caos, esta procura do modelo, quando o modelo está em nós, nas
duas eleições, uma em 74 e outra em 76. urnbus foram eleinossas potencialidades mentais, nus nossas potencialidades psíquições livres, o povo se manifestou como quis, ............. .
cas. Mas como elas poderão unorar, se eu tenho medo de falar? Se cu
tenho medo de expor o meu modelo? Se eu tenho receio de ser preso,
de deixar a minha famlliu com fome, de perder o status de segurança?
Senhor Presidente da República, com a sua proteção, eu
Nunca, Sr. Presidente, Srs. Senadores, meu ilustre Presidente
contesto: a eleição de 1976 não foi livre; a de 1974, sim, o foi -livre
da República. Jamais. Podem se suceder todos os Generais no Govere limpa, Mas u de 1976 niio foi livre. Pcrrnitu-ine essa critica
no, todos os militares cheios das melhores intenções, mas se não abri·
judiciosa. Urna lei absurda, urna lci-rctroação, urna lei medieval,
rem o diálogo pura que surjam, para que refluam as idéias e essas
uma lei it Torqucrnada, urna lei inquisitorial nos proibiu, não nos
idéias possam ser cotejadas, eXItminudus pura o encontro do modelo
deu acesso ao rádio e à televisão que nos fora dado em 1974. Não se
nosso, dentro das nossas caracterfsticas ffsicas, dentro da nossa
pode comparar u eleição de 74 com a de 76. A de 74 foi livre. A de 76,
realidade, obediente às nossas vocações.
o povo não pôde ouvir os seus candidutos; não pôde separar o joio
Depois de se gastar milhões de cruzeiros na Transamazõnica, de·
do trigo, porque, a palavra é o instrumento essencial do parlamentar.
pois de se tentar impingir nesta Cusu uma usina de açúcar nu TransaA própria análise semântica da palavra: parlamentar, quer dizer, purmazõnica, com Boeing fretado para levar cortadores de cana, de São
lar, falar. E, o povo só pode escolher, ouvindo puru analisar, para esPaulo pura Altumira, leio que o INCRA estendeu mão à palmatória
colher o programa c o candidato.
e faz um convénio com u Cooperativa de Cotrijui no Rio Grande do
Permita-me, Senhor Presidente du República, este re~uro: us
Sul, para levar dois mil colonos e localizá-los onde na Amazônia? Às
eleições de 76, se tivessem ocorrido com rúdio c televisão, uo talante
margens do rio lriri, anuente do Xingu, que banha a cidade de
do povo, ao tulunte dos candidatos, corno foi a de 74, ai sim, ela teria
Altarnira. O nobre Senador Renato Franco, que está u me ouvir,
sido igual: mas não o foi.
sabe perfeitamente disso: que a viga mestra na Amazônia é e sempre
" ... e sobretudo, demonstrou a sua confiança no Goverfoi o rio. Mas tecnocratas, completamente distantes du realidade
no pela elevada taxa de comparecimento, ou seja, pelo reduziamazônica, tentaram impingir nu Amazônia uma transibcriana. Não
do número de abstenção, Claro que esse progresso, no campo
sei se pura ofuscar o trabalho de Juscelino Kubitschck com a Bepolítico,
tem de ser paulatino c lento."
lém-Brasília ou se havia interesses equivocas. A verdade é que se
impingiu u este povo uma Transamazõnicu, negando toda u vocação
Senhor Presidente da República, se o povo se manifestou cm
c toda a realidade umazônicu, Hoje, o Governo Gciscl conseguiu, dereduzida taxa de abstenção, se o povo se munifcstou foi em respeito a
pois de três unos, desacelerar'aqucla evasão de recursos naturais pura
Vossa Exccléncia, foi atendendo u um apell) do Presidente da Repúa cornucópia das grandes empresas construtoras e pavirncntadoras
de estradas. Conseguiu deter, mas depois de nos exaurir. Foram mi· blica, porque o povo aindu confia no seu Presidente, o povo brasilhõcs c milhões de cruzeiros, quando a colonização deveria ter sido leiro tem confiunçu no Presidente da República e sabe que ele rcalizarú esse desenvolvimento politico gradual, paulatino. E o sendo
feita Jogo, de imediato, à margem do rio.
Enquanto não domarmos o rio, não poderemos domar o inte· assim, gradual, paulatino, nós ternos confiança de que haverá eleição
rior. Todas us grandes civilizações do mundo nasceram à beira dos diretu pura Governadores em I978, porque eleição indircta re·
grandes rios. Exemplinca-se com a Mesopotâmia, condicionada pelo presentará um retroagir. E o nosso Ilustre Presidente du República
Tigre e pelo Eufrutes; o Danúbio; o Volga; o Reno; o Tâmisa; o Nilo; prometeu pl'ogresso, lento, graduul, mus será progresso no sentido
vertical, no sentido fronte.
o Mississipi·Missouri,
Prossigo lendo:
Agoru mesmo, os europeus conseguiram ligar o Ródano ao Re"Ele é função também do desenvolvimento cconõmico e
no, paru comunicar o Mediterrâneo uo Mur do Norte. Estão
social c é funçilo, sobretudo, dos homens, dos nossos diri·
tentundo ligur o Reno, o Róduno e o Danúbio, pura irem ati: o Mur
gentes, da nossu elite, do grau de compreensão que elu venha
Negro, porque 11 viu uquúticu, a aquuvia, a hidrovia í: o caminho
u ter dos nossos problemas. E cm fucc disso, é cluro que eu
mais burtl!o do mundo,
devo manifestar 11 minha sutisfução por havermos chegado ao
Infelizmente, fleumas a macaqueur. E o nosso ilustre Presidente
diu de hoje. Não realizamos ubsolutamentc uquilo que imu·
du Repúhlica nos diz isso mesmo: "Temos que fugir dos modelos
ginúvamos, aquilo que ideulizúvumos, Estamos muito longe
alicnfgenus". Temos que encontrar o modelo nosso. f; por isso, Sr.
dos objetivos que mentalmente eu e qualquer um dos SePresidente e Srs. Senudores, que estou tomando 11 liberdade de ubor·
nhores Ministros se tenham fixado uo assumirmos o Godar, de discutir, de fazer digressões em torno do discurso do nosso
verno. Mas sem dúvidu realizamos c curninhurnos puru a
ilustre Presidente da Rcpúblicu, porque se Suu Excelênciu nilo me
frente. Isso é importante.
houvcru uutoriutdo, cu nua o furiu. Além do muis, eu me abustono
no discurso do Ministro da Justiçu, de que a critica judiciosa scrtl
Nu nossa politica exterior, o Brasil hoje í: outro, uma
nução que o mundo conhece. A Europa conhece, o Japão
bem rcccbidu pois, uté entilo, cu tinhu receios; eu poderiu ferir sus-
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conhece, os Estudos Unidos conhecem. E fazemos tudo isso
com o maior espírito pacifico que se possa ter. Convivemos
com todas as nações da América e praticamente com todas
do mundo, exceto Cuba, com a qual nilo temos relações, mas
com respeito mútuo, claro, sempre defendendo a nossa sobe·
runia, as nossas prerrogativas e as nossas necessidades, so·
bretudo de desenvolvimento.
·
Resta ainda muito por fazer, nem tenho eu o sonho de
realizar tudo que resta por fazer, essa será tarefa do Governo
que daqui u dois unos vier a se instalar no País. Nestes dois
anos que nos faltam, sem dúvida, continuaremos u trabalhar
com o mesmo espírito, com o mesmo esforço, com o mesmo
interesse, inteiramente voltados puru a Nação.

Março del977

Pnulo. E o que eles queriam do·modesto Senador? Apenas uma pala·
vru oficial, que eu ni\o tinha, sobre o Programa do Álcool. Tinham
d(1vidus, tinham receios de expor o seu patrimõnio, expor os seus
recursos num empreendimento altamente vultoso como é uma dcsti·
la riu, que se equipara a uma indústria pesada e de repente lhes fugir o
um puro oficial. Todos nós sabemos que há um programa, todos nós
sabemos que há um desejo de se produzir álcool, mas fultuvu no
brasileiro uma palavra que se estendesse u toda a opiniilo pública, e
esta palavra, no meu entender, se tornou, ontem, eloqUente com n

promoção oficial do Programa do Álcool.
r; bem, verdade, Sr. Presidente, que, hú duas semanas, vários
fatores surgiram no País, que me deram o que pensar. Dentre eles,
uma entrevista do Ministro Reis Velloso sobre o problema do úlcool.
S. Ex• chumuvu a si uma solução para melhor andamento do Pro·
grama do Álcool e deixava, nessa entrevista, recomendações espe·
Comproml110 com o po•o
ciais sobre o período de exame dos projetes, o período de financia·
mente, peío Banco do Brasil ou por qualquer outro estabelecimento
Quando assumi o Governo, declarei que nilo tinha com·
de
crédito. Enfim, manifestou S. Ex• interesse inusitado pelo pro·
promissos com ninguém, u não ser com u Nação. Hoje,
blemu.
Digo inusitado porque, nas minhas andanças sobre o pro·
continua a ser assim: não tenho compromissos pessoais de
blema do álcool, de Ministério em Ministério, cheguei à conclusão,
qualquer natureza: tenho, sim, compromissos com o povo
como vários outros, de que S. Ex• o Sr. Ministro Reis Velloso nilo
brasileiro e, estes, se Deus permitir, cu haverei de cumprir."
era, assim, um Ministro muito entusiasmado com o Programa do
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou repetir essas palavras do Se· Álcool.
nhor Presidente da República:
Em virtude desse retardamento no Programa do Álcool, Sr. Pre·
"Nilo tenho compromissos pessoais de qualquer nature· sidente, muitos de nós, que cremos no álcool como solução econô·
za: tenho, sim, compromissos com o povo brasileiro, c, estes, mica para este País, uma vez que o álcool contém 80% dos valores do
se Deus permitir, cu haverei de cumprir."
'petróleo, julgávamos que alguma coisa de muito sério envolvia o
Senhor Presidente da República, os seus compatriotas, todos os não andamento daquele programa do álcool. Temos conhecimento
brasileiros estiio confiantes na sua palavra de soldado, de patriota e de que todo o mundo se volta para o problema energético: todo o
de Supremo Governante do País, de que Vossa Excelência nos
mundo, Por uma circunstância especialíssima, us lideranças políticas
prometeu um desenvolvimento político lento e gradual, mas sem re·
mundiais deram prioridades aos direitos humanos e uo desenvolvi·
troccsso.
menta, representado, no caso, pelo problema energético. Numa pala·
Senhor Presidente, u Nação, toda a Nação, espera de Vossa Ex· vra, u ordenação du liberdade eu ordenação do desenvolvimento no
celência este desenvolvimento lento e gradual, mas sem parada, sem mundo moderno.
tropeços e sem retroagir.
Todos sabemos que esses dois são problemas palpitantes em
Senhor Presidente, nós estaremos atentos ao cumprimento du todo o mundo, e o Brasil encontrava uma solução pura o problema
sua promessa. Vossa Excelência não retroagirá. Portanto, cumprirá energético no álcool. E não sou eu quem o diz, Sr. Presidente. Ainda
a Constituição, porque Vossa Excelência é o seu maior guardião. E no período de I• a 4 de dezembro, a Secretaria de Tecnologia lndus·
nela está dito que as eleições para Governadores de Estado serão trial do Ministério da Indústria c do Comércio promoveu uma Se·
diretas, através do sufrágio universal e secreto.
muna de Debutes sobre o Etanol, Combustível e Matéria-Prima,
Confiamos no Presidente da República, de que Sua Excelência uma das coisas mais sérias que já se fez no País nesses últimos anos,
há de cumprir com a sua palavra. Sua Excelência só tem um compro· em torno de promoção do desenvolvimento.
misso: com o povo, Só tem compromisso com o povo e com mais nin·
Esse seminário, Sr. Presidente, tratou especificamente do uso
guí:m. E o compromisso com o povo é o respeito à Constituição.
do Etanol eu Estratégia Nacional de Energia e Transportes. O Eta·
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
nol e o Balanço Energético - suas Perspectivas: Estratégia e Conse·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Concedo a pa·
qUõncia do uso do Etanol no Sistema Nacional de Transportes Urba·
lavra ao nobre Senador Teotõnio Vilela.
nos.
O 11 Pnineí foi dedicado a Efeitos Econõmico·Financcirôs da
O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL. Pronuncia o se·
Produção
e do Uso do Etanol: Balança Comercial: Substituição ou
guinte discurso. Sem revisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
Importações:
lnOui:ncias no Produto Interno Bruto; Circulaçilo
dores:
Financeira; Exportação de Tecnologia, Motores e Equipamentos:
Desejo me congratular com o Governo du República pela
Distribuição de Renda; lntegruçilo dos Setores Primário c Secundâ·
grande volta que deu em torno do programa do âlcool.
rio.
Assisti, ontem, embevecido, comovido, u umu propaganda ofi·
O III Painel tratou dos Efeitos Sócio-Econõmicos dn Intensifica·
ciul na televisão, em que, em vez daquele cidudilo robusto convidar o
çilo da Produção e uso do Etanol: Participação relativa no Setor
povo brasileiro a andar u pé, num país que precisa ir para u frente,
Primúrio _nu Economia: Fixação do Homem no Campo: Redu·
surgiu um carro u álcool e se pedia a produção mínima de três
çilo de Migrnçilo pura os Grandes Centros Urbanos: Reduçilo da
bilhões de litros de álcool puru u primeira etapa do programa, até
Poluiçilo Urbana: Ilhas Económicas; Distribuição de Rendas.
1978.
O Painel IV tratou de Perspectivas du Produção do Etanol como
Sr. Presidente, trata-se de um fato auspicioso, porque o empresa·
Promotora de uma fronteira agrícola: O Plancjamento Nacional de
riadn brasileiro estava necessitando exutumcnte disto, para se entro·
uma nova fronteira Agrícola: Perspectivas a partir de Cann-dc·Açú·
sur definitivamente nu produção do etanol.
cu r: Perspectivas u partir de Amiláceos (Mandioca, Bnbaçu, etc).
Aindu há duas semanas, estava eu em Aruçutuba, Estudo de Silo
O V Painel- Etnnol como Muti:riu·Primu du Indústria Quími·
Paulo, quando recebo o representante de cerca de 200 proprictilrios
cu: Perspectivas e Possíveis Estruti:gias purn n Alcoolquímicn no Bru·
de terrns que desejuvnm produzir álcool: desejnvum pluntnr cunu,
si i
mandioca, bntutu doce, pura produzir álcool. Aquela ainda nilo é
VI Painel - Equipamentos c Motores na Produção c Uso do
umn região industriulizudn como grande parte do Estudo de Silo
Etanol, Probleml1ticn Tecnológicn do Uso do Etanol como Com bus·
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Problemática Industrial do Uso do Etanol como Combustível;
Produção de Motores e Equipamentos Vinculados
Uso c Produ·
çi!o do Etanol; Mercado Interno e Perspectivas do Mercado Externo.
Sr. Presidente, a esta Semana de Estudos, compareceram vários
observadores estrangeiros. Ouvi, de um deles, as expressões mais
entusiásticas cm torno do futuro do Brasil, inclusive chegou a dizerme que o Brasil havia encontrado a solução energética c que, portanto, era um pais feliz, que era um pais que deveria estar cantando o Hi·
·~o Nacional nos campos c nas cidades, por se considerar liberto da
tutela das chamadas supcrpopulações.
·
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- Com muito
prazer, nobre Senador.

ao

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• traz, hoje ao Pie·
nllrio, uma noticia do maior interesse - o Programa Nacional do
Álcool. A produção do álcool-motor representa, como V. Ex• salien·
ta, mais uma vez, um dos pontos fundamentais do nosso dcscnvolviniento.' Acaba V, Ex• de fazer referência a um importante scminfirio.
tDe nossa parte, o Movimento Democrfitico Brasileiro solicitou a
uma equipe de técnicos, professores univcrsitârios, especializados no
setor, um estudo que chega às mesmas conclusões. V. Ex• usou, várias vezes, esta tribuna para chamar a atenção do problema. Vozes
do MDB c da ARENA salientaram a necessidade de se incrementar,
de se desenvolver intensamente esse programa. O desaponto era geral. Poderíamos citar vários fatos, aqui jâ mencionados. Agora,
V, Ex• nos traz uma notícia nova, Parece que novos ventos estão
soprando neste setor. O Brasil está de parabéns com essa modificação, porque a nossa dependência cm relação ao petróleo, que é um
aspecto de uma posição de dependência que marca, infelizmente, o
nosso desenvolvimento, pode ter a sua resposta no programa do
álcool. O automóvel a que V, Ex• refere, cu, conduzindo este carro,
percorri o Centro Técnico de Aeronllutica de São José dos Campos,
como V. Ex• também. Com a tecnologia brasileira, c pequena
adaptação, o automóvel utiliza 100% de combustlvél brasileiro. e;
necessário, realmente, chamar a atenção do Pais para este problema.
As duas noticias que V. Ex• traz são notadas. Eu me permitiria acrescentar mais uma que, ainda recentemente, ouvi ser citada Como

fundamental. 1': preciso que o álcool, para ter a sua produção numcn·
tadn, tenha o seu preço fixado cm condições de estimular a sua
produção. Tem-se procurado fixar o preço do álcool cm paridade ao
do açúcar. Mas, o preço do açúcar sofre oscilações impressionantes.
Na realidade, o importante seria - c essa é tarefa da PETROBRÁS
- fixar o preço cm comparação com os do petróleo, com o da
'gasolina, porque essa será a grande utilização do álcool: como com~
bustívcl. Essa medida está à espera de uma soluçdo. Aproveito para
inserir na brilhante comunicaçilo de V, E~• um apelo, para que a
PETROBRÁS também nos dê a resposta anunciada por muitos, de
fixar o preço do álcool como combustível. Em nome da Bancada do
MDB, nos associamos ao júbilo de V, Ex•, que é o de todo País.
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL)- Muito obri·
gado, ilustre Senador.
O Sr, Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Teotónio Vilela,
se V. Ex• me permitisse, queria uma ligeira intervenção ...
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL) - Pois não,
nobre Senador.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- ... ao valioso discurso que
V. Ex•, nesta tarde, está proferindo no Senado. Nu minha última
viagem à Romêniu, em maio do nno passado, tive oportunidade de
visitar u Refinuriu de Ploest, 11 maior da Europa. Neste setordc pctró·
leo, a Roménia é um dos países mais avançados do mundo, de tal
sorte que as suas próprias brocas perfuratrizes silo compradas pelo
Brasil. Tive 11 oportunidade de conversur com o Presidente c técnicos
da Organização. Ouvi-os acerca dessus alternativas porque o Brasil,
nu l:pocu, plunejuvu e~plorur o combustivel u partir do álcool, da
cunu-dc-nçúcar ou da mundiocn. E u resposta unünime que obtive-

S6ado19 .U9

mos foi a seguinte: cru a grande alternativa para o Brasil. Eles,
inclusive, desejavam ter as condições nossas, de clima c de solo, para
fazer toda a sua produção energética a partir do álcool. E diziam,
também, naquele momento, que o petróleo estava limitado. Po·
dcriam até ser descobertas outras fontes, mas, rcalmcnic, eram
fontes determinadas c que, para nós, o álcool seria a grande alterna·
tiva c haveria de nos levar, no futuro, a um ponto invejável, cm rela·
ção a outras nações, Eles acnavam que o Brasil deveria tratar o III·
coo! como problema prioritário. E V. ·Ex• está certo no seu ponto de
vista, como também o estâ o nosso Partido, E mais me convenço dessa certeza depois que ouvi &(jllelel técnicos que estão colocados entre
os mais qualificados do mundo não só na pesquisa, no refino, como
também no conhecimento politico do petróleo. Congratulamo-nos
com V. Ex• pelo admirável discurso c pela importância da matéria
que está versando hoje, nesta tarde, no Senado.
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL) - Muito
obrigado, nobre Senador. O subsidio que V. Ex• traz é valioso. Na
verdade, todo o mundo hoje, não somente cuida do problema
nuclear como também de outras fontes de energia. Jamais po·
dcríamos desprezar a energia solar. O álcool não é outra coisa senão
uma energia solar líquida, pura c simplesmente. E nós brasileiros te·
mos um território c~ccpcionalmcntc escolhido para o álcool, o que,
de certa forma, vai redimir o Senhor Deus de não nos ter concedido
o petróleo hã 20 milhões de anos, conforme jll reclamou uma
eminente autoridade.
O nosso caminho, portanto, Deus nos deu através do álcool, c
arravés dele, teremos uma civilização mais limpa, mais pura, menos
poluente, uma civilização asséptica, pode-se dizer.
Na verdade é estranho se comparar o processamento de um motor a álcool com um motor a gasolina.
Dir-sc-á: mas por que, há tanto tempo, não se girou com o
álcool c sim com o petróleo? O simples fato do álcool não poluir as
cidades, já devia ser qualquer coisa para chamar a atenção. Sabemos,
hoje;· da tragédia de Silo Paulo.
·
Mas, não é somente neste sctor que o álcool é importante. O
álcool nilo í: importante somente como combustivcl: é importante
também para a indústria química: a alcoolquímica. O etanol, de que
necessita n indústria química. se contém no álcool, apenas cm uma

percentagem um pouco inferior de como se contém no petróleo, há
um pouco mais de água no etanol, mas é o mesmo. E como combustível, ainda, sabemos que nilo substitui apenas a gasolina, mas o óleo
diesel. Está lá, cm Silo José dos Campos, a Fábrica Nacional de
Motores, onde qualquer um poderá tirar qualquer dúvida a respeito.
Nós não estamos somente no motor diesel -já estamos indo mais
além, já estamos na turbina para avião.
E, se considerarmos as grandes vantagens que o álcool traz no
sctor da fixaÇão do homem ao campo, teremos, então, a solução da
superpopulação nas grandes cidades. Continuo a dizer que o problema das grandes cidades não está nas cidades, mas no campo. Te·
mos dados, rigorosamente certos, de que uma destilaria de 120 mil
litros diários, que é a de porte cconômii:o, abriga, naturalmente, uma
população de 8 a IOmil pessoas entre emprego dircto c indircto <: os
dependentes.
Sr. Presidente, dizia cu, antes do aparte do nobre Senador Fran·
co Montoro, que tivemos nessn semana de estudo o comparecimento
de vários observadores estrangeiros. Um deles escreveu um artigo nà·
Revista Sclence do mês de fevereiro, que acaba de nos chegar às
mãos, c é uma verdadeira apologia do álcool. Gostaria, Sr. Prc·
sidente, de registar apenas algumas passagens· desse artigo porque
rcspcitumos muito t• opiniilo dos estrangeiros. Dillcil é aceitar a
opinião do brasileiro.
Diz o articulista da Revista Selence:
"O programa do álcool parece que vai ter um impacto
fuvorávcl cm todo o Brasil. Além de aliviar u balança de pagamentos pela reduçílo nu importação do óleo, provocará
efeitos profundos nos seguintes sctorcs:
a) Poluição - Mesmo uma substituição parcial da ga·
solinu pelo álcool pode reduzir significativamente a poluição
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atmosférica nos grundes centros urbanos do Brasil, que jú
tem índices alarmantes de poluição.
h) Emprego - O Governo estima que o programa do
iilco\11 criari1 entre 0,25 a I milhão de novos empregos, princi·
palmente na agricultura nos próximos unos. Espera-se
tamhém que a rtxaçào da população nu zona rural diminuirá
a pressão migratória para as principais zonas urbanas do
País,
c) Croscimento industrial - A multiplicação de dcsti·
larias devcril provocar demanda de bens de capital no mcr·
cado interno. O Governo pensa até: cm desenvolver uma indústria química completa a partir do álcool como mutêria·
primu, no lugar do petróleo. A produção do vinil clorida, por
exemplo, é considerada possível a curto prazo. A longo
prazo, o Brasil poderá até exportar tecnologia c know-how.
d) Confiança no País - o impacto psicológico do
desenvolvimento bem sucedido de uma solução brasileira no
lugar de modelos importados, pode ser enorme. Alguns setores tradicionuis que ainda acham que o uimportado é melhor" resistiram ao programa do álcool, justamente por ser
uma id~ia original."
Sr. Presidente, um pouco mais adiante, diz ainda o articulista:
"Í': claro que o programa do álcool ainda precisa desen·
volver-se pura contribuir significativamente no suprimento
de energia no País. Mas a história do álcool brasileiro está
apenas começando, o seu potencial é enorme e pode tornar-se
um modelo pura esse mundo cada vez mais faminto de
energia c cada vez mais pobre de petróleo."

Não há mais muito que dizer a respeito, Sr. Presidente. Há aqui
um elenco de matérias sobre as quais eu gostaria de discorrer, mas sei
que estnmos no rtm da sessiio c no rtm da semana. Gostaria apenas
de salientar esse parúgrafo de O Estado de S. Paulo, cuja manchete,
"Automóvd. um Inimigo que Deve ser Derrotado" é muito in·
teressante na verdade, u política atê ainda há pouco, era uma política
para derrotar o automóvel e, conseqUentemente, derrotar o homem:
era uma política impiedosa onde a opção rtnal seria cada um de nós
rtcar cm casa, nõo poder mais se transportar, porque, se se parava o
automóvel, não se tinha outra opção. Não houve tempo suficiente
para se aparelhar ou se criar todo um equipamento de transporte, no
Pais, que pudesse prescindir do automóvel. Isto é mais do que evidente. Os resultados negativos desta pressiio estavam chegando ao
auge, c chegaram com o empréstimo restituível, Sensatamente, o Go·
verno reconsiderou a medida, como está reconsiderando outras posi·
ções. A nossa guerra não deve ser contra o automóvel, o caminhão
ou o uviào, porque será uma guerra contra o desenvolvimento e a
nosst1 guerra é pelo desenvolvimento. Pura podermos garantir o
nosso desenvolvimento, temos que ter uma opção real e não uma de·
pendênciu que, cuda dia, vem nos tornando incapazes de produzir.
A opção, Sr. Presidente, sem dúvida, é o álcool. Louvo, por·
tanto, o Governo quando, agora, reutivu o Programa do Álcool c
creio que todos os empresários brasileiros, neste momento, ao to·
murem conhecimento daquela promoção ortciul, nu televisão, creio
que todos os empresúrios brasileiros passarilo, agora, a acreditar,
realmente, no Programa do Álcool. '
O Sr. Itamar Franco (MDB Vilela, permite V. Ex• um aparte?

MO) -

Senador Teotõnio

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL)- Com muita
satisfação.
O Sr. Itamar Frnnco (MDB- MG)- O nosso Líder, Senador
Franco Montom,j(l cumprimentou V. Ex• e também se referiu a um
trubalho uprescntauu pelo Movimento Democrático Brasileiro sobre
o problemu a1ergí:tico brasileiro. Eu gosturiu se V, Ex• o permitisse
de inserir no seu pronunciamento desta tarde as conclusões deste
trubulho no "'tordo álcool, que diz o seguinte: "Antes do final do
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século, o Brasil deverá modilicur substancialmente a sua estrutura de
consumo de alergia, substituindo a lenha pela energia atómica c
mantendo praticamente inalterada a percentagem de mais de 40% de
combustíveis líquidos.
A recente crise do petróleo deverá impor a substituição dos hi·
drocarbonetos por outros combustíveis líquidos nu formação
daquela percentagem." E o importante, porque está dentro do seu
pronunciamento, Ex•: "Nas aluais condições, o álcool etílico aparece
como o mais promissor carburante para substituir a gasolina e o óleo
Diesel, de modo a permitir também a manutenção de toda uma infraestrutura de distribuição, estocagem e tipos de veículos e motores."
Era a razão, Ex•, porque nós, também, não entendíamos o retardamento do Programa do Álcool. Muito obrigado a V, Ex•
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- Muito obri·
gado, nobre Senador.
O Sr. Vlrsnlo Ti•ora (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- Pois não.
O Sr. VlrsOio Tli•ora (ARENA- CE)- Ouvimos, com toda
atenção, o discurso de V. Ex•, a apresentação sintética de diferentes
painéis de um seminário promovido pela Secretaria do Ministério da.
Indústria e do Comércio, a cargo do Dr. Bautista Vital, um dos
maiores propugnadores, justamente, da utilização do álcool
combustível. Não poderíamos deixar que terminasse sua oração sem ·
dizer que, justamente, muito antes do trabalho mencionado pelo
aparteante de V, Ex• a que neste momento sucedo, o Governo,
consciente da importância do álcool e vencendo, naturalmente,
obstáculos os maiores e percalços os mais vários que uma rotação
tão grande de utilização de combustível pressupunha, como o mobilizar não só a parte industrial como a agrícola para um programa que
realmente ê fundamental para o nosso desenvolvimento, este Governo, por documentos ortciais os mais vários, por nós aqui trazidos à
Casa, tinha o mesmo pensamento que V. Ex• aqui expõe. No caso
do âlcool não existem soluções tiradas de bolso, soluções que
possunr, da noite para o dia, surgir, mas soluções derivadas da
conscie'ntização do povo brasileiro, conscicntizaçi!o essa a que, há
pouco, V.. Ex• aludiu e que, acreditamos, com os recursos disponi·
veis e com a demarragem de um programa como este, que, repeti·
mos, não podia da noite para o dia ser' dcslanchado cm toda a sua
plenitude, breve estaremos aqui saudando uma nova época no
campo da energia pâtria.
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- Muito obri·
gado, nobre Senador. Virgílio Távora. Eu me permiti algumas consi·
derações sobre o retardamento, porque, de perto, tenho acompanhado o programa de álcool do Governo.
O Sr. VlrsRlo T4ma (ARENA- CE)- E o Governo nilo
nega, eminente Senador. Foi o primeiro a reconhecer e o próprio Pre·
sidente da República em sessão especial do COE- V. Ex• talvez
não estejn recordado - chamou a si, a apreciação cm profundidade,
dos responsáveis pelo programa que achava que estava retardado,
Nilo negamos a V. Ex•, como não o fez este Governo que cultuu a
verdade e não esconde nada.
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- Perfeito.
Com o esclarecimento de V, Ex•, maior ê, portanto, o meu júbilo ...
O Sr. VírgRlo Tám• (ARENA- CE)- Nosso.
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- ... nosso
júbilo, de todo o País, da ARENA, do MDB, do povo brasileiro,
pela decisão, altamente acertada, de reutivar o Programa do Álcool
purn o Brasil.
Sr. Presidente, quero, no rtnul de minhas palavras, registrar aqui
o trabalho entusi6stico feito pelo Dr. Buutistu Vital, ainda h6 pouco
citado pelo Senador Virgílio Távora, na organização dessa semana
de estudos.
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Disse, ainda hú pouco, que foi realmente um trabalho, ou uma
semnnn de trubulho do1s muis profícuas pura c:stc País.
Devemos, na vcrdude, ao enlusiusmo, ao patriotismo e ao
conhecimento científico da matéria, do Dr. Buustista Vital, u realização dessa semana de: estudos. Recebendo, cm seguida, o apoio do
Secrotí~rio-Gernl do Ministério du Indústria e do Comércio, o Dr.
Paulo Bclotti, então Presidente da Comissão de Álcool, e do Sr.
Ministro da Indústria c do Comércio, Severo Gomes.
Quero deixar bem claro, Sr. Presidente, que essas autoridades
estiverum sempre à frente, entusiasmadas com o problema do álcool.
Os fatores negativos, que fizeram retardar o andamento, nüo
nos interessam ugoru ir buscar: interessa, sim, que a Nação brasileira, conhecedora da disposição do Governo de que quer álcool,
úlcool de cana-de-açúcar, úlcool da mandioca, álcool da batata doce,
úlcool do babaçu, úlcool do sorgo ...
O Sr. Agcnor Maria (MDB aparte?

RN) -

V. Ex• permite um

. O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AI,) -· ... de'
qualquer proccdéncia; o que importa, Sr. Presidente, i: que nós chc·
gucmos, o mais breve possível, à auto-suficiência de álcool.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Teotónio Vi·
leia, permite V. Ex• um aparte, por favor'!
O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL)- Com muito
prazer.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN) - Quero congratular-me
com V, Ex• pela tenacidade com que vem clefendendo a prioridade
do Programa Nacional do Álcool, desde 1975. Na realidade, V. Ex•
tem razão porque é um dos problemas que afeta mais de perto a eco·
nomia do País. Perguntaria então a V. Ex• se seria possível
acoplarmos o Programa Nacional do Álcool ao Estatuto da Terra,
na execução da reforma agrária do Brasil, que seria o aprovei·
tamento das terras devolutas e ociosas que temos em quantidade sufi.
ciente pura produzir grande parte do álcool de que precisamos. Na
realidade, temos uma infra-estrutura que produz o açúcar- de que
somos um dos muiores produtores do mundo- o melaço c o álcool

natural de que tanto precisamos. Poderíamos criar uma outra infra·
estrutura no aproveitamento dessas terras devolutas e ociosas,
produzindo, na realidade, o álcool de que precisamos para desen·
volver o nosso parque energético. Solidarizo-me com V, Ex• c deixo,
aqui, u certeza de que a luta travada por V. Ex•, desde os primeiros
dias de 1975, i: uma luta que engrandece V, Ex• e o Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL)- Muito obri·
gado, nobre Senador Agenor Maria.
Tudo é possível neste Pu is, desde que se queira,
Com relação no progrumu do úlcool, produzi-lo i: o que há de
mais fúcil, de qualquer forma e de qualquer maneira, porque temos
tudo que é necessário pttra isto: a terra, o homem, a tecnologia,
No momento em que o Governo se decidir,- como me parece
que agoru se decidiu definitivamente- todos os caminhos nos con·
duzirào à auto-suficiência de álcool. Todos os caminhos! Não tenha
dúvida, desde o extremo Norte ao extremo Sul, há condições para se
produzir illcool com as muis variadas mat~rius-primus.
Aindu agoru mesmo, neste seminário, cheguei a ficar dcslum·
brado com o tmbulho eluborudo sobre o bubaçu. Temos matas de
bubaçu. O bubuçu é um produto que, em qualquer puls do mundo,
hoje, seria endeusado, porque niio somente produz o álcool, com o
mesmo índice de rrodutividude que a cunn·de-açúcur, a mandioca ou
u batatu-doc·c. Produ' também o óleo c substitui o óleo diesel do
petróleo c substitui o curvilo. Ele produz álcool, óleo e curviio.
Por Deus, huvcrú ulgumn coisn mnis nobre pura se cuidar? Creio
que nilo,
Cheguei, muitas vezes, a imaginur que o nosso fabuloso progra·
mu nucleur csturiu prejudicando o problema du energia solar.
Confesso que cheguei u pensar. Cada um de nós tem di roi to u fazer us
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suas especuluções mentais, sobretudo quando um cidadão como eu
não tem acesso fácil a todos os grandes centros de informações do
Governo.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA -CE) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. TEOTÓNIO VILELA- (ARENA - AL)- Pois não,
nobre Senador.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador,
talvez eu espanque as dúvidas que V. Ex• chegou a ter. 1:: que,
justamente, o programa nuclear brasileiro, nesses 3 primeiros anos,
praticamente utiliza pouquíssimos recursos nacionais. Quase todos
os recursos financeiros advém, parte do Kreditanstalt, c parte do
chamado Consortium liderado por 3 grandes Bancos particulares
alcmites. Para orientação de V. Ex• foram firmados contratos de
financiamentos ati: a época - referimo-nos 28 de fevereiro, para
ficarmos bem up-to-date- de 16 bilhões de cruzeiros, repartidos
igualmente entre essas duas entidades. No momento, dinheiro
brasileiro mesmo, nos três primeiros anos, é pouquíssimo. De
maneira que um programa não connita com outro, em absoluto.
Talvez daqui a dez ou quinze anos houvéssemos que decidir como
faríamos a rcpartiçiio de recursos destinados uo setor energético entre esses dois programus. Mas fiO momento, dando essa achega ao
discurso de V. Ex•, poderíumos dizer que não hú este problema.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AL) - Muito
obrigado, nobre Senador.
Sr. Presidente, encerro as minhas observações, repetindo mais
uma vez que o Brasil está de parabéns, e espero que outras medidas
como essa,- dentro de uni pacote de revalorização da coisa brasilei·
ra - surjam, inclusive na área política para que, no mesmo
momento em que possamos desenvolver um programa brasileiro de
encrgh1, tenlwmos ~~ ordcnnçiio desse desenvolvimento dirigida· por
unw lcgisl~1çào também eminentemente brasileira, como se pede, o
que scr(l possível :1través de uma nova ConstituiçUo. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a pulavru ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 5 de dezembro passado, o universitário Edson Buono, de
20 unos, desapareceu misteriosamente no Rio de Janeiro, nilo ha·
vendo até hoje notícia de seu paradeiro, a despeito das constantes
diligências da familia.
Para cursar a universidade, o estudante morava em São Paulo,
em companhia da avó D. Umbelina Cia Scardua, mas os seus pais
siio do Paraná e ali residem.
No dia 3, isto i:, dois dias untes do desaparecimento, o estudante
viajou de Suo Paulo pura o Rio, em companhia de tri:s colegas de tra·
bulho, do Metrô Paulista, a fim de assistir uo jogo entre o Coríntians
e o Fluminense,
Os colegas em companhia de quem viajou foram José Carlos
Branco, Mnuricio Correia e Bdcastro, ulém de um agente de segurança do Metrô.
O inexplicítvel desaparecimento se deu quando passeavam pelo
Flamengo. No diu 18·12-76 foi aberto inquérito no II• Distrito Poli·
ciul de Santo Amaro-SP, cujo boletim de ocorrência tomou o n•
B0-9154/76. Nndu, entretanto, .<e conseguiu apurar inclusive porque
os colegus de trabalho se recusuram u comparecer à Deleguem pura
depor,.sob u nlegução de que o seu chefe de seçi!o os huviu proibido
disto.
Em entendimento com esse chefe de seção que se chama Sr. Fcr·
nando (fone 285·0022 - R. 2553 e 2487) e que exerce ~ chefia de
scgurançn do Metrô de São Paulo, obteve-se a informação que o estu·
dunte "hnviu desnrurecido" deixando no automóvel roupas c do·
cumcntos (JUt: foram devolvidos li avô.
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Tratundo·SC do desaparecimento cercado de aspectos ti!o misto·
riosos, os familiares foram aconselhados a entrar cm cantata com os
Órgiios de Segurança do País, somente obtendo com isso aumento de
suas suspeitas e desconfianças .
Em razão dos constantes apelos· dos familiares, residentes cm
Londrina. Estado que represento nestu Casa, é que faço uma solicita·
çào ao Sr. Ministro da Justiça, por intermédio dos lfdcres desta Casa,
no sentido de que possa tranqUilizar essa familia, dando os esclareci·
mentos que lhe forem possíycis obter sobre o caso.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia·o·
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Traz-me a esta tribuna o doloroso;dever de reverenciar a memória de um grande sergipano, falecido no dia lO deste mês, vitimado
por um enfarte. Refiro-me ao Generuf José Graciliano Nascimento,
que serviu com extrema dedicação ao Brasil, como militar de bela
folha de serviços ao Exército Nacional, Na sua brilhante carreira, te·
ve oportunidade de comandar o 28• Batalhão de Caçadores, sediado
cm Aracaju.
Patriota o militar exemplar, o General José Graciliano Nascimento se caracterizou, sempre, por seu imenso amor a Sergipe, jamais se descuidando de sua terra nut~l. a que procurou servir com
dedicação inexcedível.
i
No Governo Celso Carvalho, foi Secretário de Segurança no,
Estado do Sergipe, tendo exercido, depois, a Chefia do Serviço
Nacional de Informações. Nestes dois cargos mais se pode constatar
suu formação cristã, seu agudo senso de justiça c o equilíbrio com
que sempre se conduziu cm postos tão relevantes, cm momentos
dificeis. Foi um homem bom, sempre pronto a servir ao Brasil, a Sergipe c a todos que dele se acercavam:, preocupando-se, sobretudo,
com os menos favorecidos.
·
A morte do General José Graciliano Nascimento repercutiu,
dolorosumcntc, no meu Estado, onde era muito estimado. Prestando
esta homcnugem à memória desse sergipuno, que tanto serviu à sua
terra natal c uo Brusil, expresso u seus familiares meus votos de pc·
sar, no instante cm que consigno, em 'nossos Anais, acontecimento
que enlutou a sociedade sorgipunu. (Muito bem!)

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

;"

-"'
.11

...

Instituída cm 1962, P.~lo, Decreto n• 884,com o .Patroclnio do
Ministério da Educação c Cultura, através do Instituto Nacional do
Livro, u Semana Nacional da Biblioteca, inicia este ano suas come·
moraçõcs com uma homenagem ao escritor, poeta e bibliotecário
Bastos Tigre.
Em uma breve retrospectiva, verifica-se que a comemoração
tem origem cm movimento realizado nos Estados Unidos, posterior·
mente difundido nas Américas pela OEA.

Entre os objctivos que determinaram a instituição, no Brasil, da
O Sr. VIrgUlo T'vora (ARENA"- CE) - V, Ex• permite um
aparte?
;
.
' Semana Nacional da Biblioteca está o aumento do número de
Bibliotecas Públicas, quer pela criação de novas bibliotecas onde elas
já exisÍem, quer pela sua instalação nas localidades que não as
OSR. LEITECHAVES(MDB...: PR)- Pois não.
possuem. Com isso, visa-se, principalmente, criar facilidades à
O Sr. VIrgUlo Távora (ARENA-'- CE)- Eminente Senador, a difusão e desenvolvimento da cultura.
exemplo de vezes passadas, transmitiremos com o devido empenho a
No estudo dos problemas e soluções que lhe interessam, nilo há
S. Ex• o Ministro da Justiça o teor da solicitação aqui feita por
instante. em que o homem possa prescindir do livro que, nas bibliotc·
V. Ex• Estamos esperançosos de, brcvémente, dar-lhe notícias a rescus, é colocado ao alcance do povo cm geral, dos estudantes, dos
peito.
pesquisadores c,dos técnicos.
O SR. LEITE CHAVES (MDB-'- PR)- Agradeço a V. Ex• c
Significativo exemplo da importância das bibliotecas temos ncs·
ospero as informações, inclusive com maior rapidez, em razão do
ta Casa, onde dedicadas c zelosas bibliotecárias c funcíonárias, sob a
desespero da família. E tenho certeza de que, como das vezes passa- direção da Senhora Adélia Leite Coelho, realizam notável trabalho
das, o empenho de V. Ex• será dos mais sinceros.
de organização c pesquisa, fornecendo aos Parlamentares e Asscsso·
Outro assunto, Sr. Presidente, como seria longo e já estamos no rias, valiosas elementos para o estudo dos assuntos que interessam
fim da sessão, deixarei para outra oportunidade.
,
ao desempenho de nossos mandatos,
Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente, c aos ilustres Senadores, a
atenção que me dispensaram. (Muito bem!)
1::, pois, reconhecendo a importância da Semana Nacional da
Biblioteca que, desta Tribuna, cumprimento todos os bibliotecários
O SR. PRESIDENTE (Henrique; de La Rocque)- Concedo a brasileiros, anônimos propulsores do desenvolvimento cultural de
palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
nossa gente.
S. Ex• não está presente.
Era o registro que desejava fazer (Muito bem!)
Concedo a palavra ao nobre Senu~or Lourival Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque)- Concedo a
palavra uo nobre Senador Franco Montare.

:a
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Comemora-se, mais uma vez, no perlodo dol2 u 19 do corrente,
u "Scmuna Nucionul du Bibliotccu", .cujo lema "mais leitura para
um Brasil melhor", bem dimonsionu ~ oportunidade de sua institui·
çilo cu importimciu do trubulho dos bibliotecários no sentido de cnri·
qm:ccr. sempre muis, n culturu nacional.

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Não há
mais oradores inscritas.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designan·
do para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 8, de 1977, do
Senhor Senador Daniel Kriegcr, solicitando tenham tramitação em
conjunto o Projc)o de Lei da Câmara n• 2, de 1977 e o Projeto de Lei
do Senado n• 306, de 1976, que declaram feriado nacional o dia 12
de outubro.
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 9, de 1977, dos
Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito
pelo Senhor Presidente da República, General Ernesto Goisel, no dia
9 de março de 1977.

-3Discussilo, em turno único, da redução final (oferecida pela
Comissão de Redução, em seu Parecer n• 15, de 1977), do Projeto de
Resolução n•· 104, de 1976, que suspende, por inconstitucionalidade,
as expressões",,. e do Ministério Público.,." e",,. ou nu carreira
do Ministério Público .. ,",constantes do urt. 115 da Constituição do·
Estudo do Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque) cncerrudu u sessão.

Está

(Levanta-se a se.<sào às I 7 horas e 50 mln11tos.)
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GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
EDITAL
A Presidência do Grupo Brasileiro da Unido lntcrparlamcntar,
no uso de suas atribuições estatutárias, convoça a Sessão Plenária pa·

ra o dia 23 (vinte c três) do corrente mês, às 10:00 (dez) horas, na se·
de do Grupo, /\nexo I do Senado Federal, 3• andar, para exame das
contas do exercício financeiro de 1976.
Brusíliu, 18 de março de 1976.- Senador Aedoly Filho, Prcsi·
dente.- Deputado Thales Ramalho, Secretário.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E
OBRAS PÚBLICAS
I• REU!\IÃO(INSTALACÃO), REALIZADA
EM 9 DEMARCO DE 1977
Ãs dezcssete horas e trinta minutos do dia nove de março do
ano de mil novecentos c setenta c sete, na Sala "Ruy Barbosa", pre·
sentes os Srs. Senadores Lourival Baptista, Alexandre Costa, Luiz
Cavalcante, Mattos Leão, Otto Lehmann, Evclâsio Vieira e Lázaro
Barboza, reúne-se a Comissão de Transportes, Comunicações c
Obras Públicas.
De acordo com o que preceitua o Regimento Interno, assume a
Presidi':ncia o Sr. Senador Luiz Cavalcante, que declara aberta a
reunião, anunciando, cm seguida, que a mesma se destina à eleição
do Presidente c do Vice-Presidente deste órgão técnico.
Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente designa para funcionar
como escrutinador o Sr. Senador Mattos Leão.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Lourival Baptista . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 6 votos
Senador Luiz Cavalcante .... , . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . I voto
Para Vlce-Presldente:
Senador Alexandre Costa. • .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . 6 votos
Em branco . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . • I voto
Em cumprimento ao deliberado, o Sr. Presidente eventual pro·
clama eleitos Presidente c Vicc-Prcsidentc, respectivamente, os Srs.
Senadores Lourival Baptista c Alexandre Costa, c convida o pri·
mciro a assumir a dircçilo dos trabalhos.
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador lourival Baptista ma·
nifcsta os seus agradecimentos pela honra c confiança com que foi
distinguido por seus pares e conclui informando que as reuniões
ordinárias da Comissão serão realizadas às terças-feiras, às dez horas.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Ronaldo Pacheco; Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida
c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e demais membros.Lourlval Baptista - Alexandre Costa - Lulz Cavalcante - Mattos
Leilo - Otto Lehmann - Evelásio Vieira - Lázaro Barboza.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM lO DE MARÇO DE 1977
Ãs onze horas do dia dez de março do ano de mil novecentos c
setenta c sete, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Senadores
Wilson Gonçalves, Heitor Dias, Cattete Pinheiro, Osircs Teixeira,
Saldanha Dcrzi, Augusto Franco, Braga Junior, Altcvir Leal, Ruy
Carneiro, Adalberto Sena c Evandro Carreira, reúne-se a Comissão
do Distrito Federal.
De acordo com o que preceitua o Regimento Interno, assume a
Presidência o Sr. Senudor Adalberto Sena, que declara ubcrtu u
rcuniilo, anunciando, em seguido, que a mesma se destino à eleição
do Presidente e do Vice-Presidente deste órgão técnico.
Distribuldus as cédulas, o Sr. Presidente designa pnru funcionur
como escrutinudor o Sr. Senador Altevir Leal.

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Wilson Gonçalves, .. , , , , ... , , . , , , ... , .... lO votos
Senador Heitor Dias. , . , , .. , .. , . , , , . , ........ , .. I voto
Para Vice-Presldenre:
Senador Ruy Carneiro,, ....... , .. , . , , • , , . . . .. . . lO votos
Senador Lázuro Barboza , , .... , , , , , , ... , .. , ... , . I voto
Em cumprimento ao deliberado, o Sr. Presidente eventual pro·
clama eleitos Presidente e Vice-Prcsidentc, respectivamente, os Srs.
Senadores Wilson Gonçalves c Ruy Carneiro, c convida o priméiro a
assumir a direção dos trabalhos.
Empossado, o Sr. Senador Wilson Gonçalves agradece a honra
e a confiança com que foi distinguido com a sua clciçilo para Prcsi·
dente da Comissão do Distrito Federal, acentuando que faz este agra·
decimcnto tambêm cm nome do Sr. Senad.or Ruy Carneiro, sufraga·
do para o cargo de Vice-Prcsidcntc, c conclui assinalando que "os
nossos propósitos sào os de dar a maior eficiência a este órgão
técnico, para o que esperamos a valiosa colaboração de todos os seus
membros".
No ensejo, faz uso da palavra o Sr. Scnudor Heitor Dias, que,
ri pós congrutular-se com os eleitos, exultando-lhes os méritos, faz um
balanço de sua gestão como Presidente desta Comissão no último
biênio, lembrando que, ulém das convocações que teve a oportuni·
dadc de cfetivar - a começar pelo Sr. Governador do Distrito Fc·
dcral e de seus Secretários - era seu desejo rculizar um Scminârio
para o exume de matérias relevantes paro a vida da Capital, propó·
si to que se tornou inviável, pelos motivos que enumera.
Prosseguindo, o Sr. Senador Heitor Dias manifesta a sua gra·
tidilo pela utenção c solidariedade que lhe foram emprestadas por
seus companheiros, pura, cm seguida, afiançar que o Sr. Senador
Wilson Gonçalves, pelos seus dotes pessoais, pela larga experiência
udquiridu nas diversas c elevados funções por ele exercidas, terá
excepcionais c9ndições de obter o maior êxito no desempenho do
mandato que ora lhe foi confiado, daf porque assegura ao novo Prc·
sidcntc ,;o apoio irrestrito de todos- c rcdobradamcntc o seu, pelas
ruzõcs expostas- às iniciativus que a suo cultura c vivência da coisa
pública aconselharem".
Por sua vez, o Sr. Presidente externo ao Sr. Senudor Heitor Dias
o'scu reconhecimento "pelos generosas palavras a respeito da minha
atividade nesta Cusa e os meus agradecimentos pela cspontuncidudc
com que se manifestu no sentido de dar a sua valiosa c experiente
cooperação nos trabalhos desta Comissão".
Em continuação, o Sr. Senudor Wilson Gonçalves afirma que
"o Presidência e a Vice-Presidência cstarilo sempre ubcrtas ao recebi·
mcnto de todas as sugestões considcrudus necessários a que a Comissão do Distrito Federul cumpra a suo missão constitucional c
posso rculmente dar umu contribuição expressiva no desenvolvimento da nossa Capital. De muncira que - prossegue o Sr.
Presidente- não só u sugestão que V. Ex• uprcsentou como intcn·
ção que não pôde reuliznr por motivos acima de suo vontudc, mas
outros que partum dos nobres membros deste órgilo técnico scrilo
recebidas com muito entusiasmo c de já com o interesse de que elos
se tornem realidade e possum reulmcntc transformar em açilo cfetivu
du Comissi\o do Distrito Federal",
"Esses silo os nossos propósitos- enfatizo, em conclusão, o Sr.
Presidente- c Deus hi1 de nos ujudur pura que possumos cumprir a
nossu missi\o c dar no Distrito Federal o relevo que merece, o descn·
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volvimcnto que todos nós esperamos, dentro dos limites da nossa
compct~nciu",

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Rom1ldo Pacheco. Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida
e aprovada, scri! assinada pelo Sr. Presidente e demais membros.Wilson Gonçalves- Ruy Carneiro- Heitor Dias- Cattete Pinheiro
- Oslrcs Teixeira - Saldanha Derzl - Augusto Franco - Braga
Júnior- Altcvir Leal- Adalberto Sena- Evandro Carreira.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM lO DE MARÇO DE 1977

•

•I

..
D

•
•

Às dez horas e trinta minutos do dia dez de março do ano de mil
novecentos e setenta e sete, na Sala "Ruy Barbosa•; presentes os Srs.
Senadores Jarbas Passarinho, Luiz Cavalcante, Arnon de .Meilo,
Domício Gondim, José Guiomard, Dirceu Cardoso e Gilvan Rocha,
reúne-se a Comissão de Minas e Energia.
De acordo com o que preceitua o Regimento Interno, assume a
Presidência o Sr. Senador Dirceu Cardoso, que declara aberta a
reunião, anunciando, em seguida, que a mesma se destina à eleição
do Presidente c do Vicc·Presidente deste órgão técnico.
Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente designa para funcionar
como escrutinador o Sr. Senador Domfcio Gondim.
Procedida a eleição, veriõca·se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Jarbas Passarinho ........................ 6 votos
Senador Dirceu Cardoso .......................... ,I voto
Para Vice·Presldente:
Senador Luiz Cavalcante ......................... 6 votos
Senador Dirceu Cardoso ... : ...................... I voto
Em conseqUi':ncia, o Sr, Presidente eventual proclama eleitos·
Presidente e Vico-Prcsidcnte, respectivamente, os Srs. Senadores
Jarbas Passarinho eLuiz Cavalcante e convida o primeiro a assumir
a direção dos trabalhos.
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Jarbas Passarinho
agrndeco a connança que lhe foi manifestada pelos seus pares com a
escolha do seu nome pura exercer tão honroso cargo e conclui
infornmrdo que as reuniões ordinárias da Comissão serão realizadas
às quintas~fdrns, às dez hortts e trinta minutos.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Ronuldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida
a aprov:1du, será será assinada pelo Sr. Presidente e demais
membros. - Jarbas Passarinho - Lulz Cavalcante - Amon de
Mello - Domfclo Gondlm - José Gulomard - Dirceu Cardoso Gllvan Rocha •
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

3• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE MARÇO
DE 1977
'

-•
•

-·~

Às dez horus ao dia dezessete de março de mil novecentos e
setenta e sete, na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a Presidência do Sena·
dor Daniel Kricger, presentes os Senhores Senadores Wilson Gonçal·
v';'· Helvídio Nunes, Nelson Carneiro, Leite Chaves, Heitor Dias,
D~rccu Cardoso, Otto Lchmunn, Saldanha Derzi, Gustavo Capane·
ma c Paulo Brossard, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justiõcudo, os Senhores
Senadores Accioly Filho, Eurico Rezende eltalfvio Coelho.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente dú inicio aos
trabalhos da Comissi1o, dispensada n leitura da ata du reunião
untcrior ~.cm seguida, duda como aprovada.
!'assa-se ú aprccinçilo dos projetas constantes da pnutu: I)Projeto de Lei do Senado n• 273/75 (Substitutivo du CEC)- Institui o
"Dia Nacionql da Bíblia" c dú outras providências. Relutar: Senador
L~1t~ Chaves ...Parecer: co~sti.tucionul, jurídico, fuvorCivel quanto ao
mcnt.~. O Sr. SL·nadnr Jnsc Lmdoso, a quem fora concedida vista em
rcllllltHl do ano passado, uo devolver u proposiçi\o cm dois de
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dezembro de mil 'novecentos e setenta c seis, apresentou voto cm
.separado concluindo pela rejc\ção do projeto. Em discussão, falam
os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Heitor Dias, Helvídio Nunes e
Otto Lehmann. Em votação, é rejeitado o parecer do Sr. Relator,
decidindo a Comissão, por maioria de votos, aceitar o voto cm
separado do Sr. Senador José Lindoso. Designado Relator do Venci·
do o Sr. Senador Nelson Carneiro. O Sr. Senador Gustavo
Capanema vota vencido "de acordo com o meu voto na Comissão de
Educação c Cultura." 2) Projeto de Lei do Senado n• 84/74:
Acrescenta dispositivos à CLT. aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452 c
Projeto de Lei do Senado n• 221/75- Estabelece a remuneração
mínim'a obrigatória para os motoristas pror.ssionais, lixa-lhes a
jornada de trabalho c dá outras providências. Relator: Senador
Dirceu Cardoso. Pareceres: contrârio ao PLS n• 84/74 c pelá
constitucionalidade e juridicidade do de n• 221/75. O Sr. Senador
Leite Chaves, a quem fora dada vista do processo, apresenta voto em
separado concluindo por emenda substitutiva que abrange os dois
projetas mencionados. Em discussão, falam os Srs. Senadores Leite
Chaves, Heitor Dias, Wilson Gonçalves c Helvídio Nunes, Em vota·
ção, são aprovados os pareceres do Sr. Relator, vencido o Sr. Sena·
dor Leite Chaves, de acordo com o voto em separado c votando com
restrições o Sr. Senador Helvfdio Nunes. 3) Oõcio "S" n• 4/76 do Sr.
Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, reiterando o
parecer prévio constante do Ofício "S" n• 26/74, pela aprovação das
contas do Governo do Distrito Federal, excrcfcio de 1973 (Projeto de
Resolução da Comissão do Distrito Federal. Relator: Senador
·Heitor Dias. Parecer: constitucional c jurídico o Projeto de Resolu·
ção. Em discussão, falam os Srs. Senadores Hclvídio Nunes, Salda·
nha Derzi, Leite Chaves, Otto Lehmann e Paulo Brossard. Em
votação, i': aprovado o parecer, votando o Sr. Senador Otto
Lehmann "de acordo com voto em separado," 4) Projeto de Lei da
Cãmara n• 115/75 - Veda a ocupante de cargos de ministros c
conselheiros a aposentadoria antes de quatro anos de exercício do
cargo. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: constitucional e
jurídico, contrário à emenda de autoria do Sr. Senador Luiz Viana
na CSPC. Em votação, é aprovado o parecer, votando com restrições
os Srs. Senadores Heitor Dias e Gustavo Capanema. 5) Projeto de
Lei do Senado n• 113/76- Revoga o§ I• do art. 8• da Lei n• 4.728,
de 14·7·1965, que "disciplina o mercado de capitais c estabelece
·medidas para o seu desenvolvimento". Relator: Senador Nelson Car·
:neiro. Parecer: Constitucional e jurídico, contrário quanto ao
mérito. O Sr, Senador José lindoso ao devolver no ano lindo o
Processo, de que pedira vista, fi:·lo acompanhado de voto em
separado concluindo favorável quanto ao mérito. Em discussão,
falam os Srs. Senadores Leite Chaves, Heitor Dias e Otto Lehmann.
Em votação, é aprovado o parecer. 6) Projeto de Lei do Senado n•
87/74- Dispõe sobre a remuneraçuo dos diplomados em farmácia e
dá outras providências. Relator: Senador Heitor Dias. Parecer:
constitucional e jurídico. O mérito deve ser apreciado pela douta
Comissão de Legislação Social. Votos em separado do Senador
Henrique de La Rocque, datado de março de 1976 e concordando
com o Senhor Relator e do Senador Nelson Carneiro favorável quan·
to ao mêrito, Em discussão e votação. ó aprovado o parecer votando
o Senador Nelson Carneiro de acordo com o voto em separado. 7)
Projeto de Lei da Cümara n• 88f76- Dú nova redução aos§§ 3• e 4•
do art. 2• da Lei n• 5.584, de 26·6-70, "que dispõe sobre normas de
Direito Processual do Trabalho, altera dispositivos da CLT,
disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça
do Tmbalho". Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer: pelo
sobrestamento. Aprovado. 8) Projeto de Lei do Senado n• 62/76 Estabelece novo critério pum u distribuiçuo sindical e dú outras
providências. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: lnconstitu·
cional. Em discussuo, falum os Srs. Senadores Leite Chaves, Nelson
Carneiro c Wilson Gonçulves, Em votação, é aprovado o parecer
contra os votos dos Srs. Senudores Nelson Carneiro, Leite Chaves e
Dirceu Curdoso. 9) Projeto de Lei do Senudo n• 183/76- Dispõe
sobre a inclusilo de represcntunte do Poder Legislativo nu diretoria
dus empresas públicas c dus socicdndcs de economia mista. Relator:
Scm1dor Helvídio Nunes. Parecer: Inconstitucional. Aprovado. 10)
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Projeto de Lei du Cümarn no 99/76 (Substitutivo da CSPC) Dispõe sobre consignnçõcs cm folha de pagamento de servidores
civis, ativos e inutivos, dn Administração Federal di reta c das autar·
quins fedcruis c dit outras providências. Relutar: Senador Helvídio
Nunes. Parecer: constitucional c jurídico. Aprovado, li) Projeto de
Lei da Cümnru n• 003/74: Regula os contratos pura a gravação e
comercialização de discos musicais; Projeto de Lei do Senado n'
S3j74- Torna obrigatória u numeração de discos c demais gravações de obras artísticas, literárias ou científicas (Substitutivos da
CEC c CE) - Relator: Senador Nelson Carneiro, Parecer: pela
constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de
Economia. Aprovado. 12) Projeto de Lei do Senado no 16/77 Introduz alterações na Lei no 1.046 de 1950, "Dispõe sobre a
consignação cm folha de pagamento". Concedida vista ao Sr. Senador Helvídio Nunes. 13) Projeto de Resolução no 001/77- Dâ nova
redução uo item 3 do art. 78 do Regimento Interno. Relator: Senador
Nelson Curneiro. Parecer: favorável. Aprovado.
Nadu mui·s havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a reunião,
lavrando eu, Maria Hdena Bueno Brundão, Assistente, a presente
Ata que, lida c aprovuda, será assinada pelo Senhor Presidente,
COMISSÃO MISTA
Incumbida de esrudo e parecer sobre 1 Mens11em no 10,
de 1977 (CN), que submete â del!beraçio do Con11resso Nacional o tulo do Decreto-lei no 1.499, de lO de dezembro de 1976,
que "dispõe sobre a prorro11açilo do beneficio fiscal concedido
às empresas comerciais exportadoras de que trata o art. 4' do
Decreto·lel n' I.Z48, de Z9 de novembro de 197Z".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO}, REALIZADA
EM IS DE MARÇO DE 1977
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia quinze de março do
ano de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos,
presentos os Senhores Senadores Altevir Leal, Jurbas Passarinho,'
Alexandre Costu, ,\rnon de Mello, Ruy Santos, Otto Lehmann,
Roberto Smurnino e Nelson Carneiro, e os Deputados Passos Pôrto,
Menandro Minahim, Athiõ Coury, Edgar Martins, Dias Menezes e
José Carlos Teixeira, reúne-se a Comissão Mista incumbida de es·
tudo e parecer sobre a Mensagem no IO, de 1977 (CN), que "dispõe
sobre a prorroguçào do benefício fiscal concedido às empresas
comerciais exportadoras de que trata o art, 4• do Decreto-lei no
1.248, de 29 de novembro de 1972",
De ucordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Prcsidônciu o Senhor Sen11dor Ruy Santos, que declara instalada a
Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente
eventual, Senador Ruy Santos, esclarece que irá proceder a eleição
do Presidente e Vice-Prcsidente, Distribuídas as cédulas, o Senhor
Presidente convid:t o Senhor Deputado Passos Pôrto para funcionar
como escrutinador.
Procedida u eleiçilo, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado ,\ thiê Coury , , .. , , , , . , , , .... , . , . , , . , . , 13 votos.
Em brunco . , , , . , . , .. , .. , , . , , . , . , .... , ... , , .. , . 1 voto
Paro Vlce-Presldente:
Deputado Antônio Florêncio, . , . , .. , .. , .. , , , , , , . , 14 votos
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi·
dente, os Senhores Deputados Athii': Coury e António Florêncio,
Assumindo " Prcsidénci11, o Senhor Deputado Athiê Coury
agrndece 11 seus pures" honm com que foi distinguido c designa para
rclat11r u muti':riu o Scnhur Senador Augusto Franco.
Nuda mais huvcndo 11 trntur, encerra-se a presente reunido e,
para constnr, eu, Muuro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei
a presente Atu, que lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presi·
dente e dem11is membros da Comissão c vai lt publicaçuo,
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de apreciar o Veto Totol do Senhor Pre•ldente
da República ao Projeto de Lei do Senado n• Z3S, de 1976 (n'
3.15Z·A, de 1976, na Câmara dos Deputadoo), que "altera a
Lei no 6.1HZ, de 11 de dezembro de 1974, e dá outra• provi·
dências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM IS DE MARÇO DE 1977
Às dezessete horas do dia quinze de março do uno de mil nove·
centos c setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os
Senhores Senudores Henrique de Ln Rocque, Ruy Suntos c Adal·
bcrto Senu, c os Dcputudos Geraldo Freire, Claudino SuJes c Athiê
Coury, reúne-se a Comissão Mista incumbidu de apreciar o Veto
Total do Senhor Presidente du Repúblicu uo Projeto de Lei do Se·
nudo n• 23S, de 1976 (n• 3.1S2-A, de 1976, na Cíimara dos Depu·
lados}, que "alteru" Lei no 6.182, de li de dezembro de 1974, e dá
outras providências.,,
~ dispcnsadu u leitura da Ata du reunião untcrior, que em seguidu i: dada como uprovudu.
Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Senador Adalberto Sena,
Presidente da Comissão, concede a palavru uo Relutar, Senador Ruy
Santos, que upresenta o seu Relatório.
Posto cm discussi'io e votaçii.o, ê o mesmo aprovado por unnni ..
midade.
Nada muis havendo u tratar, encerra-se ~~ presente reuniilo e,
paru constar, eu, Mauro Lopes de Sit, Assistente du Comissão, lavrei
u presente Ata. que lidu c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar' e emitir p•rccer sobre o Própn•ta
de Emendalt Constlrulçio no 29, de 1976-CN, que "lncorpor~
ao texto da Constllulçio Federal disposlçõ"" re•ultunte• de
emendas aos artlsos que menciona".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM IS DE MARÇO DE 1977
Às dezessetc horas do dia quinze de março do uno de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os
Srs. Senadores Accioly Filho, Helvldio Nunes, Henrique de La
Rocque, Eurico Rezendc, Gustavo Capancmu, Wilson Gonçalves,
Paulo Borssard e Nelson Carneiro e os Deputados Laura Leitão,
Luiz Braz, Luiz Rocha, Claudino Salcs, Geruldo Freire. José Alves,
Celso Barros, José Bonifácio Neto, Fernando Coelho, Lacrte Vieira
c Tancredo Neves,rcúne·se a Comissão Mista incumbida de estudo c
parecer sobrea Proposta de Emenda à Constituição n' 29, de 1976·
CN, que "lncorora ao texto da Constituição Federal disposições
resultantes de emendas nos nrti~os que menciona",
Deixam de comparecer, por motivo justilicado, os Srs. Senudores Josê Sarncy, José: Lindoso c Franco Montoro.
Dando inicio aos trabalhos o Sr, Presidente, Deputado José
Bonifácio Neto, coloca cm votação requerimento do Sr. Senador
Henrique de Ln Rocquc, dispcnsnndo a leituru da A tu da rcuni:io de
instalação, no que foi aprovado.
Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra no Sr,
Deputado Tuncrcdo Neves, que cm forma de requerimento, solicita
uma prorrogação por mais 4 (quatro) dias do prazo concedido il
Comissão, pura discussilo c votaçilo do parecer, pois. no seu entender, o seu Purtido, o Movimento D~:mocrútico Brnsilciro. pn:cisarin
de um prazo maior pura o estudo do parecer do Relator, Senador,
Accioly Filho, tendo em vista a importância da mmé:ria.
Em seguida, faz uso du palavru o Sr. Relutar, concordando com
o pedido de adinmento, apesar de seu trubulhL> jú cst:tr concluído,
sendo seu desejo, também, submetê-lo uo prévio estudo do ::cu Purti·
do, ii ARENA, assim como u Oposiçuo.
Fazem, uindu, uso du puluvrn, os Srs. Deputados Ll•l'l'll Vi,·1r:t c
José Alves e Senudor E~rtco Rczcndc.
Posto cm votnçao, é o requerimento uprovuUo, lendo o ~:r. ~1\:·
Sidcnlc comunicado que 0 prazo finai paru OS truJ>;iJh," tia C'1HHIS•
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são, enccrrur-se-á no dia vinte: e três do corrente, convocando n
próxima reunião pura segunda-reiru dia 21 de março, às 16 horas,
pura discussão c votação do parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons·

tar, eu, AI rcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei n presente

Ala que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais
membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer !Obre a Mennaem n• 13,
de 1977 (CN), que submete à dellberaçio do Conarea!O Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.491, de I• de dezembro de 1976,
que "altera a alíquota e osllmftea do beneficio R~eal de que tra·
tam os Decretos-leis n•s 1.3~8, de 1l de novembro de 1974, e
1.431, de 5 de dezembro de 1975",
I• REUNIÃO(INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM \6 DE MARÇO DE 1977

Março de 1977

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Se·
nadares Accio\y Filho, Gustavo Cupanemu, Heitor Dias, lta\ivio
Coelho, Otto Lchmann c Dirceu Cardoso.
O Sr. Presidente declara que, havendo número regimental, vai se
passar a leitura da Ata da reunião anterior. Dispensada esta leitura i:,
em seguida, a Ata dada como aprovada.
Com a palavra o Sr. Senador He\v!dio Nunes relata o Projeto de
Lei do Senado n• 24, de \977, que "reajusta os vencimentos dos servi·
dores do Senado Federal, e dá outras providências", concluindo pela
sua·cçnstitucionulidade e juridicidade. Em discussão c votação, ê o
parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniilo lavrando eu,
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, á presente Ata que, lida c
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

'
I:
'.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mennaem n• 15,
de 1977 (CN), que submete i del!beraçio do Conareaso
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.4~5, de 7 de abril de 1976,
que "dispõe sobre basaaem de puuaelro procedente do exterior, dl~elpllna o regime de entreposto aduaneiro, eatabeleee
normas sobre mercadorias eatranaelras apreendidas, e dí
outras providências".

Às dezesseis horas do dia dezesseis de março do uno de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os
Senhores Senadores Braga Júnior, José Surney, Helvidio Nunes, Vir·
gi\io Távora, Heitor Dias, Ruy Santos, Saldanha Derzi, Dirceu Car·
doso, Gilvun Rocha e Itamar Franco e os Deputados Alacid Nunes,
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
Jutahy Magalhães e Carlos Cotta, reúne-se a Comissão Mista
EM 17 DE MARÇO DE 1977
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 13, de 1977
Às dezesseis horas do dia dezessete de março do ano de mil nove(CN), que "Altera a alíquotu e os limites do beneficio fiscal de que
tratam os Decretos-leis n•s 1.358, de 12 de novembro de 1974, c centos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os Se·
nhores Senadores Virgílio Távora, Jessé Freire, Augusto Franco, Sal·
1.431, de 5 de dezembro de 1975",
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a danha Derzi, Nelson Carneiro, Danton Jobim e Gi\van Rocha e os
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada a Deputados Nogueira de Rezcnde, Nosser Almeida, Antonio
Comissão.
Annibe\li, Edgar Martins, Walter de Castro e Gamaliel Gaivão,
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
eventual, Senador Ruy Santos, esclarece que irá proceder a eleição Mensagem n• I5, de 1977 (CN), que "dispõe sobre bagagem de
do Presidente e Vice-Presidcnte. Distribu!das as cédulas o Senhor passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto
Presidente convida o Senhor Deputado Carlos Colla pura runcionar aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras
apreendidas, e dá outras providências",
como escrutinador.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se·
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
nadares Altevir leu\, Braga Júnior, Arnon de Mcllo e Otair Becker c
os Deputados Antonio Ueno, Daso Coimbra, Célia Marques Fer·
Para Profdente:
Senador Gilvun Rocha ...... , , . , .. , ....... , . , . , , 13 votos nandes, Adhemar Ghisi e Airton Sandova\,
Em branco .. , .... , ...... , . , ........... , . . . . . . . I voto
De acordo com o que preceitua o Regimento·Comum, assume a
Presidência o Senhor Senador Nelson Carneiro, que declara insPara Vlce-Presldente:
talada u Comissão.
SenadorTeotônio Vilela ... , .. , ... , ... ,, ......... 13 votos
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente
Em branco .. , . , .. , . , .. , . , ............ , ... , . , , , I voto
eventual, Senador Nelson Carneiro, esclarece que irá proceder a
eleição do Presidente e Vice-Presidcnte. Distribuídas as cédulas o
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vicc-Prc· Senhor Presidente convida o Senhor Deputado Nogueira de Rezende
para runcionar como escrutinador.
sidcntc, os Senhores Senadores Gilvan Rocha e Teotónio Vilela.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Gilvan Rocha agra·
decc a seus pares a honra com que foi distinguido e designa para rela·
Para Prealdente:
tu r a Matéria o Senhor Deputado Si queira Campos,
Deputado Walter de Castro .... , , , .. , . . . . . . . . . . . . . 12 votos
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente rcuniilo, c,
Em branco . , .. , , .. , , , , , .. , , , , , , .. , ............ , I voto
pura constar, cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei
Para Vlce-Presldente:
a presente Ala, que lida e aprovada é: assinada pelo Senhor Presiden·
Deputado Adhcmur G hisi. , ... , . , . , , , .. , , , .. , .... \3 votos
te c demais Membros da Comissão e vai à publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
4• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
EM 18 DE MARÇO DE 1977
Às dez horus do dia dezoito de março de mil novecentos c
setenta e sete, nu Saiu Clóvis Bevi\úcquu, sob a presidência do Sr. Senador Daniel Krieger, presentes os Srs. Senadores He\v!dio Nunes,
Wilson Gonçalves, Leite Chaves, Saldanha Dcrzi, Paulo Brossard,
Osircs Teixeira, Eurico Rczcndc c Lcnoir Vurgas, reúne-se u
Comissilo de Constituição e Justiça,

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e ViccPrcsidcnte, os Senhores Deputados Walter de Castro e Adhemar
Ghisi.
Assumindo u Presidência o Senhor Deputado Walter de Castro,
agradece a seus pares u honra com que roi distinguido e designa pura
relutar u Matéria o Senhor Senador Jessé Freire.
Nudu muis havendo u trutur, encerra-se u presente reunino, c,
pura constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão, lavrei
a presente Ata, que lidu e nprovadu, scr6 assinada pelo Senhor
Presidente e demais Membros du Comissão e vui ~ publicuçno.

.,li
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçõo II)
COMISSÃO MISTA

Incumbida de e8tudo e parecer 10bre a Mensagem n• 3, de
1977 (CN), que submete à dellberaçilo do CongreiiSO Nacional
o texto do Decrete>-lel n• 1.491, de I• de dezembro de 1976,
que "altera a alfquota e os limites do beneficio fiscal de que
tratam os Decreto..lels n•sl.358, de IZ de novembro de 1974, e
1.431, deSde dezembro de de 1975".
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Distribuídas as cédulas o Sr. Presidente convida pura funcionar
como escrutinador o Sr. Senador Arnon de Mello.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Dirceu Cardoso . , . , , . , .• , . , , , . , , .•. , , , , 11 votos
Em branco , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , . , . I voto

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 1977
Às dezesseis horas do dia dezesseis de março do ano de mil nove·
centos c setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os Se·
nhores Senadores Altevir Leal, Jarbas Passarinho, Alexandre Costa,
Arnon de Mello, Augusto Franco, Ruy Santos, Otto Lehmann, Ro·
berto Saturnino, Nelson Carneiro e os Deputados Adriano Valente,
Gomes da Silva, Valdomiro Gonçalves e Celso Barros. reúne-se a
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n• 3, de 1977 (CN), que "altera a alfquota e os limites do beneficio
fiscal de que tratam os Decretos-leis n•s I ,358, de 12 de novembro de
1974, e 1.431, de 5 de dezembro de 1975",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Otair Becker e Marcos Freire e os Deputados Mauricio
Leite, COrreia Lima, Janúario Feitosa, Eloy Lenzi, Walmor de Luca,
Hildérico Oliveira e Rui Lino.
lO dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em seguida, é dada como aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Senador Nelson Carneiro,
Presidente da Comissão, concede a palavra ao Relator da Matéria,
Deputado Adriano Valente, que emite parecer favorftvel à Mensagem n• 3, de 1977 (CN), na forma de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e,
para constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão, lavrei
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e vai à publicação,
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Menuaem n• 8, de
1977 (CN), que submete à dellbençio do ConarCIISO Nacional
texto do Decrete>-lel n• 1.497, de 20 de dezembro de 1976, que
"reformula critérios de dlstrlbulçio das quotas do Imposto
único 10bre Enerala Elétrlca ".
I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM li DE MARÇO DE 1977
Às dezessete horas do dia onze de março do ano de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório do Senado Federal, presentes os
Srs. Senadores Altevir Leal, Renato Franco, Helvídio Nunes, Atnon
de Mello, Lourival Baptista, Otto Lehmann, Dirceu Cardoso, Gilvan Rocha e Itamar Franco e os Srs. Deputados Adcmar Pereira,
Nabor Júnior e Octavio Torrecillu, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 8, de 1977
(CN), que submete ii deliberação do Congresso Nacional texto do
Decreto-lei n• 1.497, de 20 de dezembro de 1976, que "reformula
critérios de distribuição de quotas do Imposto Onico sobre Energia
Elétricu'',
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Renato Franco que declara instalada a
Comissão.
Deixnm de comparecer, por .motivo justificado, os Srs,
Senadores Virgflio Távora e João Culmon e os Srs, Deputados Horácio Matos, João Pedro, Luiz Rocha, Temlstocles Teixeira, Pinheiro
Machado, lturivnl Nuscimento,jorgc Paulo c Israel Dins-Novaes,
A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr, Presidente esclarece que irá proceder u eleição do Presidente e do Vicc-Prcsldcnte,

Para Vlce-Presldente:
Senador Altevír Leal , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , .. , , , , 11 votos
Em branco , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , I voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os Srs. Senadores Dirceu Cardoso e Altcvir Leal.
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Dirceu Cardoso agradece em nome do Senador Altevir Leal e no seu próprio a honra com
que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado Adcmar Pereira
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para
constar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Sr, Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer 10bre a Mensaaem n• 14,
de 1977 (CN), que submete à dellberaçio do CongreiiSO Na·
clonai texto do Decrete>-lel ~· 1.503, de 23 de dezembro de
1976, que "dispõe !Obre Incentivos nscals para empreendimentos Dorestals".
Jt REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA

EM 16DEMARÇODE 1977
Ãs dezesseis horas do dia dezesseis de março do ano de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório do Senado Federal, presentes os
Srs. Senadores Altevir Leal, Cattete Pinheiro, Renato Franco, Luiz
Viana, João Calmon, Vasconcelos Torres, Accioly Filho e Itamar
Franco e os Srs. Deputados Norbcrto Schmidt, Onlsio Ludovico,
Ruy Côdo, Samuel Rodrigues, Nó ide Cerqueira e João Menezes, reú·
ne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n• 14, de 1977 (CN), que submete à deliberação do
Congresso Nacional texto do Decreto-lei n• 1.503, de 23 de dezembro de 1976, que "dispõe sobre incentivos fiscais para empreendimentos norestnis",
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Renato Franco, que declara instalada a
Comissão,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Otair Becker, Agenor Maria e Adalberto Sena e os Srs.
Deputados Antônio Gomes, Flávio Giovini, Celso Carvalho, João
Durval e Jorge Paulo.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente esclarece que irá proceder a e!Cição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas o Sr, Presidente convida para funcionar como escrutinador o Sr. Senador Altevir Leal.
Procedida u eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Nóide Cerqueira,,,,,,,,,,.,,,,,,,,., 13 votos
Em branco , , , .. , , , . , .. , , , , . , , . , , . , , , , , , , , , , , I voto
Para Vlc:e-Presldente:
Deputado Antônio Gomes., , . , , . , , , , , , , . , , . . . . . 14 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Prcsidente, os Srs. Deputados Nóide Cerqueira e Antônio Gomes.
Assumindo a Presidéncia, o Sr. Deputado Nóide Cerqueira
agradece em nome do Deputado Antônio Gomes c no seu próprio a
honra com que foram distinguidos c designa o Sr. Senador Cattete
Pinheiro pura relatar a matéria,
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Nalia muis huvcndo a trntnr, encerra-se a reunião e, para
constar, cu, Cleidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de
Comissuo, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada
poJo Sr. Presidente, demais membros da Comissão c vai à publicnçãa.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 09,
de 1977-CN, pela qual o Senhor Presidente da República
submete ia deliberação do Congresso Nacional o texto do
D<crcto·lel n• 1.498, de 20 de dezembro de 1976, que "Inclui
dispositivos uo Decreto-lei n• 1.455, de 13 de fevereiro de 1976,
que reajustou os vencimentos e salários dos servidores civis do
Poder Executivo, dos Membros da Magistratura e do Tribunal
de Contas da União."
i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 14 DE MARÇO DE 1977
Às dezessete horas do dia quatorze de março do ano de mil novecentos c selen\3 c sete, no Auditório Milton Campos, presentes as
Sr. Senadores Alexandre Costa, Dinartc Mariz, Augusto Franco,
!·leitor Dias, Gustavo Capanema, Otto Lehmann, Accioly Filho,
Nelson Carneiro c Deputados Ary Kffuri, Ossian Araripe, Magno
Bacelar, Thcohaldo Barbosa e Jocl Lima, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 09, de 1977-CN,
que "inclui dispositivos no Decreto-lei n' 1.455, de 13 de fevereiro de
1977, que reajustou os vencimentos e salários dos servidores civis do
Poder ~xccutivo, dos membros da Magistratura c do Tribunal de
Contus d:1 União".
Deixam de comparecer, por motivo justificado. os Srs. Sena·
dores Maltas Leão, Marcos Freire e Paulo Brossard e Deputados
Ubaldo Barém, Puulo Ferraz, Antônio José, Aloisio Santos, Milton
Steinbruch e Sebastião Rodrigues Júnior.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume u
Presidéncia, interinamente, o Sr. Senador Gustavo Capanemu, que
declara instnlada a Comissão.
Em obcdióncia a dispositivo regimental o Sr. Presidente escla·
rece que irá proceder u eleiçuo do Presidente c do Vice·Presidente.
Distribuidas as cédulas, o Sr. Presidente convida para funcionar
como escrutinador o Sr. Deputado Antônio José.
l'roccdida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Pura Presidente:
DeputadoJocl Lima ............................ 12 votos
Em branco. .. .. . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. 1 vota
Paru Vlce-Presldente:
Deputado Ary Kffury ................... , ....... 12 votos
Em branco , ....... , ............ , ....... , .. . .. I voto
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Srs. Senadores Helvídio Nunes, Virgllio Távora, Teotónio Vilela,
Heitor Dius, Ruy Santos, Suldunhu Derzi e Ruy Carneiro e as Srs.
Deputados José Hnddad, Octucilio Almeida, Abdon Gonçalves,
Oswalda Lima e Couu Barbosa, reúne-seu Comissão Mista incum·
bidn de estuda e parecer sobre u Mensagem n• 02, de 1977 (CN), que
submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decreto-lei
n• 1.492, de 06 de dezembro de 1976, que "dispõe sobre a utilização
parcial de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias na
dedução do Imposto sobre Produtos Industrializados ou nus moda·
!idades de aproveitamento indicadas pelo Ministra da Fazenda".
'Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Braga
Júnior e os Srs. Deputados António Ferreiro, Wilinar Guimarães,
Angelina Rosa, Sylvio Vcnturolli c Antunes de Oliveira.
Em seguida, é dispensada a leitura da Ala da reunião anterior,
que logo após é dad:t como aprovada.
Prosseguindo, o Sr. Presidente, Deputado Oswaldo Lima,
concede a palavra ao Sr. Senador Ruy Santas, Relator da matéria,
que emite parecer favoritvel nos lermos do Projeto de Decreto Le·
gislutivo.
Posto cm discussUo c vot::tçUo, é o parecer aprovado, sem restri·
çõcs,
Nada mais havendo a tratar, cncerra·se a reunião, c, para
constar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Co·
missão, lavrei a presente Atu que, lida e aprovada, será assinada pelo
Sr. Presidente e vai à publicação.
COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUI!:RITO
Incumbida de examinar e emitir relat6rio sobre o Requeri·
mento n• 15, de 1976 (CN), que "cria a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito para examinar a situação da mulher em
todos os se tores de atlvldades",

I

'·

I

2• REUNIÃO, REALIZADA EM lO DE MARÇO DE 1977

Ãs onze horas do dia dez de março do uno de mil novecentos e
setenta c sete, reúne-se a Comissuo Parlamentar Mista de Inquérito a
fim de organizar o roteiro dos trabalhos sobre o Requerimento
n• 15, de 1976. (CN), presentes os Senhores Senadores Augusto
Franco, Jarbus Passarinha, Heitor Dias, Oito Lehmann, Nelson
Carneiro e Gilvun Rocha e os Deputados Lygiu Lcssa Bastos,
Thoobuldo Barbosa c Pacheco Chaves.
Deixam de comparecer, por motiva justificado, os Senhores Senadores Cutteto Pinheiro, Milton Cabral, João Calmon, Accioly
Filho e Franco Montara c os Deputados Inocêncio Oliveira, Cid
Furtada, Lcur Lomanlo, Angelina Rosa, Emmanoel Wuismann,
João Menezes, Sérgio Murilo e Álvaro Dias.
O Senhor Presidente, Senador Gilvun Rocha, usando da palavra
sr1o declarudos eleitos, respectivamente, Presidente e Vicc-Pre·
sugere sejam gravados os depoimentos devido à dificuldade de taquísi dente os Srs. Deputados Joel Lima e Ary Kffuri.
Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Jocl Lima agradece grafos, providenciando posteriormente u taquigrafia o apanhamento
em nome do Deputado Ary Kffuri e no seu próprio u honra com que dos mesmos, sendo u sugestão aprovada por unanimidade. Logo a
foram distinguidos c designa o Sr. Senador Heitor Dias pura relator seguir, o Senhor Prcsidonte coloca em apreciaçuo o horária para o
funcionamento da CPI, solicitando o Senhor Senador Jarbas
a matí:riu.
'Nada mnis havendo a tratar, encerra-se u reunião c, pura Passarinho seja considerada u conveniência do horário matutino, às
constar, cu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissi\o, lavrei a pre· 9,30 horas das quintas-feiras, com a qual há plena concordância da
sente Ata que, lida c aprovada serl1 assinada pelo Sr. Presidente, de· Comissão.
mais membros da Comissão e vai à publicação.
Quanto à sistemática dos tmbalhos, o Senhor Presidente esclarece que a Comissão não poderá deslocar-se pura outro Estado,
COMISSÃO MISTA
bem como consulta sobre o plunejnmento inicial de ouvir-se dez perIncumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 02,
sonalidades pertencentes a setores diversificados, a qual ó conside 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacio- derada satisfat6riu pelos Senhores Membros da Comissão, ficando
nal texto do Decreto-lei n• 1.492, de 06 de dezembro de 1976, também acertudo, por indicação do Senhor Senador Heitor Dias,
que "alspõe sobre a utlllzaçio parcial de créditos do Imposto que cada Membro enviará lista contendo dez nomes de depoentes,
sobre Clrculaçio de Mercadorias na deduçilo do Imposto sobre dentro do prazo de oito dias, que serão sclccionudos pela Senhora
Produtos Industrializados ou modalidades de aproveitamento Rclatoru upenns quunto à atividudc, cabendo ao Plenário decidir
Indicadas pelo Ministro da Fazenda".
quanto à prioridude da chumurla. Apresentou, ainda, o Senhor
Senudor
Nelson Carneiro vl~rios subsidias, pedindo no Senhor
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 1977
Presidente cncuminhâ-los à Senhora Relatara, lembrando que n FunAs dezesseis horns do din dezessele de murça do uno de mil nove· duçi\o Curlos Chugus, de São Paulo tem cupucidadc puru fornecer
centos c sclcntu c sete, no Auditório do Scnudo Fcd!!ml, presentes os vuliosas contribuições e, portanto, podcriu ser convocado, bem
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como homens estudiosos do assunto, e a Senhora Ruth Passarinho,
no Sctor de Assistência Social.
Usaram ainda da palavra', os Senhores Senadores Otto
Lehmann c Augusto Franco c o Deputado Thcobaldo Barbosa.
Como último orador, o Senhor Senador Jarbas Passarinho
exaltou a figura de Berta Lutz, requerendo que os trabalhos da
Comissão venham a ser realizados sob a inspiração desta grande
mulher.
O Senhor Presidente promete constar em Ata o requerimento
apresentado e, nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente
reunião c para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da
Comissiio, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissilo e vai à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Menoagem n• 4, de
1977 (CN), que oubmete à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n• 1.493, de 1 de dezembro de 1976, que
"altera a Legislação do Imposto de Renda, e dá outra• providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 1977
Ãs dczcssctc horas do dia dezcsscis de março do ano de mil novecentos c sctente c sete, no Auditório Milton Campos, presentes os Senhores Senadores Altcvir Leal, Helvídio Nunes, Dinarte Mariz, Leurival Baptista, Vasconcelos Torres, Osires Teixeira, Leite Chaves e
Ruy Carneiro e os Deputados Abel Ávila, iarmund Nasser, Hélio
Campos, Octacílio Almeida, Silvio Abreu Júnior e Nóidc Cerqueira,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a
Mensagem n•4, de 1977 (CN), que "altera a legislação do imposto de
renda, c dá outrus providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lcnoir Vargas c Orestes Qui:rcia c os Deputados Ernesto Valente, lgo Lasso, João Castelo, Otávio Ceccato e Ci:sar Nascimento.
~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em seguida, é dada como aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Deputado Nóide Cerqueira, Presidente da Comissão, concede a palavra ao Relator da
Mati:ria, Senador Helvídio Nunes, que emite parecer favorável à
Mensagem n• 4, de 1977 (CN), na forma de Projetas de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votucào, é o mesmo aprovado sem res..
triçõe:;.
Nudu muis havendo u trut:u, c:ncerru·se a presente reunião e,

para constar. eu, Mauro Lopes de Sá. Assistente de Comissão, lavrei
a presente Ata, que lida c uprovada, i: assinada pelo Senhor
Presidente e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Menoagem n• 11,
de 1977-CN, pela qual o Senhor Presidente da República oub·
mete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretolei n•I.SOO, de 20 de dezembro de 1976, que "auegura a manu•
tenção e utilização do crédito do Imposto sobre Produtos lnduotrlallzados relativo aos lnsumos empregado• na lnduotrlail·
zaçio dos produtos nio tributado• que Indica",
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 15 DE MARCO DE 1977
Aos quinze dias do mi:s de março do uno de mil novecentos e setenta c sete, às dezessete horas, no Auditório Milton Campos, presentes os Senhores Senudores Braga Junior, Josi: Sarney, Helvldio
Nunes, Virgílio ·Tiovoru, Heitor Dius, Ruy Suntos, Saldanha Derzi,
Lázaro Barbozu c Evcl(osio Vieira, c os Deputados Alcides Francis·
cato, Murilo Rezcndc, Rezende Monteiro, Octucflio Almeida, José:
Zuvaglia c M(orio Frotu, reúne-se a Comissão Mista incumbidu de estudo c parecer sobre a Mensagem n' 11. de 1977-CN, que "assegura
a manutenção e utilizaçilo do crédito do Imposto sobre Produtos
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Industrializados relativo aos insumos empregados na industrialização dos produtos não tributados que indica",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Teotónio Vilela e Evandro Carreira, e Deputados Ruy
Bacelur, Hermes Macêdo, Francisco Bilac Pinto, Juarez Bernardes c
Celso Barros.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, interinamente, o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada a Comissão.
Em obedii:ncia a dispositivo regimental o Senhor Presidente
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente convida para
funcionar como escrutinador o Senhor Deputado Mário Frota.
Procedida a eleição, verir.ca-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Evclásio Vieira. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . 14votos
Em branco .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . . 1 voto
Para Vlce-Presldente:
Senador Braga Júnior ............................ 14 votos
Em branco .....................•... , .

1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vi ce-Presidente, os Senhores Senadores Evelásio Vieira e Braga Juntar.
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Evelásio Vieira agradece em nome do Sr. Senador Braga Junior e no seu próprio a honra
com que foram distinguidos, designando o Sr. Deputado Rezende
Monteiro para relatara mati:ría.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Alfeu de Oliveira. Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais
membros da Comissão e vai à publicação.
·
COMISSÃO MISTA
Incumbida de eotudo e parecer sobre a Proposto de
Emenda à Constltulçio n• 02, de 1977, que "d&i nova redaçio à
alinea "r' do§ 3• do artigo IS da Conotltulçilo Federal".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 17 DE MARÇO DE 1977
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezessete de mnrço de
mil novecentos e setenta c sete, no Auditório do Senado Federal, presentes os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Helvídio Nunes, Heitor
Dias, Ruy Santos, Danton Jobim e Gilvan Rochu, e os Srs. Deputados Moacyr Dalla, Rezende Monteiro, Teotônio Neto, Francisco
Rollemberg, Rafael Faraco, JG de Araújo Jorge, Daniel Silva, Celso
Barros, Alcir Pimenta e Sílvio Abreu Júnior, reúne-se n Comissilo
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n• 02. de 1977, que "dá nova redução à alínea {do§ 3•
do artigo 15 da Constituição Federal".
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Ruy Santos, que decltlra instaltlda a
Comissão.
Deixam de comparecer, por motivo justiõcado, os Srs. Senadores Cuttete Pinheiro, José Snrney, Wilson Gonçnlves, Otto
Lehmunn e Evcllosio Vieira, e o Sr. Deputado Magno Bacelar.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente cscltlrece que irio proceder a eleição do Presidente c do Vice-Presidente.
Distribuldas as cédulas, o Sr. Presidente convida para funcionar
como escrutinador o Sr. Senador Hclvidio Nunes.
Proccdidu a clc.:içào, verifica-se o scguinh: resultado:
Para Presidente:
Senador Dunton Jobim ......................... 15 votos
Em branco ............ · .... · · · · · · · · · · · ...... : I voto
Para Vlce-Preoldente:
Senador Heitor Dius ........................... 15 votos
Em branco , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto
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Silo dcclarudos eleitos, respectivamente, Prcsidente c Vicc-Prcsidentc, os Srs. Scnadores Danton Jobim e Heitor Dias.
Assumindo a Presidência, o Sr. Scnador Dunton Jobim agradece em nomc do Senador Heitor Dias e no seu próprio, a honra com
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que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado Francisco Rollembcrg para relatar a matéria.
'
Nada mais havendo n tratar, encerra-se a reunião e, para constar, cu, Cleidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente e vai à publicação,
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DIÀRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXII- N9 15

TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO - - - - - - - - - - - - - - - , .
1 - ATA DA 19.• SESSAO, EM 21 DE MOÇO
Di 19'77

.1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDI!NTE
1.2.1- Ofício do Sr. l 0 -Secretárlo da Câmara
dOI!I Deputados

Encaminhando à revls/ío do Senado aut6grato
do seguinte pl'fl1eto:
- Projeto de Lei da Câmara n.0 11177 ...... .
<n.0 3.298-A/77, na Casa de origem), (IUe reajusta
os vencimentos e sa.Já.rioa doa servidores da CA.ma.ra.
dos Deputados, e dá. oütras provldênclaa.

1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes mat~rfas:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 183/78, que
dispõe sobre a lnclusão de representante do Poder
Legislativo na diretor!a das empresas públicas e
das sociedades de economia mista.
- Projeto de Lei do Senado n.0 62/76, que estabelece novo critério para a distribuição da contribuição sindical, e dá. outras prov!dênelas.
- Projeto de Lei da Cãmara n. 0 8/77 ... ; ..
0
<n. 3. 030/76, na casa de origem), (IUe autorizareversão ao Municipio de Formosa, Estado de Goiás,
do Imóvel que menciona,
- Projeto de Lei da cãmara n.0 10177 ..... .
<n.0 3.146/76, na casa de orlgeml, que autoriza
reversão, ao Municlpio de Pelotas (RS), do terreno que menciona.
- Projeto de Lei da Cãmara n.0 72/75 ..... .
<n.0 967-C/72, na Casa de origem), que dispõe sobre concessão de empréstimos pessoais a empregados, pela Caixa Econômlca Federal, mediante
amortização mensa.J descontada em folha de pagamento, e .dá outras providências.
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 26/78
<n.o 63-A/76, na Câmara dos Deputados) (IUe apro-

va as contas da Petróleo Brasileiro S.A. - ....
PETROBRAS - e suas subsidiárias Petrobrãs Quimica S.A. - PETROQUISA - Petrobrás Distribuidora S.A. - Petrobrás Internacional S.A. BRASPETRO - e Companh1a de Petróleo da Amazônia - COMP AM - relativas ao exercício de 1972.
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 33/76
(n. 0 70-A, na Cãmara dos Deputados), que aprova
as contas da Petróleo Brasileiro S.A., PETROBRAS,
relativas ao exerclclo de 1968.
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 32/76
(n. 0 69-A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova a prestação de contas da Rede Ferroviária Federal S.A. e de suas subsidiárias, relativas ao
.exerclclo de 1973.
- Projeto de Decreto Leg'lslatlvo n.0 31/76
Cn.0 65-A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Rede Ferroviária s. A. e de suas
subsidiárias, relativas ao exercício de 1970.
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 34/76
<n. 0 68-A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Rede Ferroviária Federal S. A. e
de suas subsidiárias, relativas ao exerclclo de 1972.
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 35/76
<n.0 71-A/76, na origem), que aprova as contas da
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS - e suas
aubaldlãrlas, relativas ao exerelclo de 1970.
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 27/76
<n.0 62-A/76 na Câmara doa Deputadoal, que aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A .......
- PETROBRAS - e .suas subs!dlá.r!as Petrobrá.s
Quimlca S.A. - PETROQtJISA- e Petroblis Distribuidora S, A., relativas ao exerclclo de 1971.
- Projeto de Decreto Leg'lslatlvo n.o 30176
<n.0 64-A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. - ....
PETROBRAS - e de suas subsidiárias, relativas
ao exerclclo de 1973.
- Projeto de Decreto Legislativo n.o 38/76
(n. 0 72-A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Rede Ferroviária Federal S.A.
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e de suas subsidiárias, relativas ao exercício de
1974.

1.2.3 -Expediente recebido
Lista n.0 2, de 1977.
1,2,4 - Ofício
Do Presldente do Instituto de Previdência dos
Congressistas, solicitando sejam determinadas providências necessárias no sentido de constar da
Ordem do Dia da sessão do dia 23 do corrente, a
eleição do Presidente e Vice-Presidente do refer'ldo
Instituto, para o biênio 1977/1978.
1. 2, 5 - Fala da Presidência
- Referente ao expediente lido.
1. 2. 6 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n.o 28/77, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações no texto da Lei n.o 4.898, de
9 de dezembro de 1965, que regula. o direito de representação e o processo de responsabilldade administra tlva., civil e penal, nos casos de abuso de
autoridade.
1.2.7- Requerimento
N.o 31/77, de urgência., para o Projeto de Lei
do Senado n.0 24/77, que reajusta os vencimentos
dos servidores do Senado Federal, e dá outras providências.
1. 2, 8 - Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO - Inauguração, por 1n1c1atlva do Prefeito Marcos Tamoyo, na
Ilha do Governador, RJ, de escola com o nome
do Deputado Gur~el do Amaral.
SENADOR MAURO BENEVIDES - Centenário de nascimento cio Dr. Manuel do Nascimento
Fernandes Tá vara.
SENADOR EVANDRO CARREIRA.- Planejamento sócio-econômico atendendo a vocações naturais das regiões bras!lelras.
1.3 - ORDEM DO DIA
- Requerimento n.0 8177, do Sr. Senador Daniel Krieger, sol!cltando tenham tramitação em
conjunto o Projeto de Le'l da Câmara n,o 2/77,
e o Projeto de Lei do Senado n,0 306/76, que declaram feriado nacional o dia 12 de outubro.
Aprovado.
- Requerimento n. 0 9/77, dos Srs. Senadores
Lourlval Baptista e Ruy Santos, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento fel to oelo Senhor Presidente da Re-
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púbrtca, General Ernesto Geisel, no dia 9 de março
de 1977. Aprovado.
- Redação final do Projeto de Resolução
n.0 104/76, que suspende, por lnconstltuclon&lldade, as expressões ". . . e do Ministério Públlco ... "
e ".. . ou na carreira do Ministério Público ... ",
constantes do art. 115 da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro. Aprovada. A promulgação.
1.4- MA"rnRIAS APRECIADAS APOS A OR.DEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n.0 24/77, em
regime de urgênc1a, nos termos do Requerimento
n.0 31177 lldo no Expediente. Aprovado. A Comlal!áo de Bedacão.
- Redação t!nal do Projeto de Lei do Senado
n.o 24/77, em regime de urgência. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
1. 5 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Manifestação contrária à desatlvação pela RFFSA, de ramais
ferroviários no Nordeste e, em particular, no Estado de Alagoas.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Justificando
projeto de lei que encam1nha à Mesa, revogando o
Decreto-lei n.o 1.520, de 17 de janeiro de 1977, que
estabelece condição para aquisição dos derivados
de petróleo que menciona, e dá outras providências.
Considerações sobre a próxima majoração do IPTU
em Brasíl!a. Maior participação da Comissão do
Distrito Federal do Senado, nos problemas ligados
ao Dlstrito Federal.
SENADOR BRAGA J'ONIOR - Apelo ao Sr.
Ministro Rangel Reis, em favor da reformulação
no critério de fixação da. cota de franquia de dólares na Zona Franca de Mana us.
SENADOR LEITE CHAVES - Improcedência
da declaração prestada por deputado norte-americano à UPI, sobre a participação do Governo brasllelro na especulação dos preços do café. Observações sobre a política. desenvolvida pelo Governo
Federal no campo da cafeicultura..
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - A Implantação do PROGIRO e a redução de juros para
desconto de dupllcatas, entre as medidas aprovadas pelo Presidente Geisel em recente reunião do
Conselho de Desenvolvimento Económico,
1.6- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2 - MESA DIRETORA
3 - LíDERES E VICE-LtDERES DE PARTIDOS

ATA DA 19.a SESSÃO, EM 21 DE MARÇO DE 1977
3.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESIDil:NCIA DOS SRS. AMARAL PEIXOTO E MENDES CANALE
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, A.CHAM-Sk PRESENTES 'OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - José Lindoso - Jarbas Passarinho - Renato
Franco - Alexandre Costa - Henriaue de Lll RocQue

- José sarney - Helvídlo Nunes - Mauro Benevieles
- Wilson Gonçalves - Agenor Marl11 - Dinarte
Mariz - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Luiz Cavalcante - Lourival Baptlsta - Ruy Santos - Dirceu
Cardoso - Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Nelson carneiro- Gustavo Capanema- Itamar Franco
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-Magalhães Pinto- Osires Teixeira- Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite
Chaves - Evelásio Vieira - Ota!r Becker - Daniel
Krieger - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - A l!sta
de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número reg'lmental, declaro abel'ta
a sessio.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura. do
Expediente.
li: !!do o seguln te

Terça-relra22 465
~

ESCALA DE RETRIBUIÇM DOS CARGOS EM COMISSM E FUNÇOCS DE DIREÇ~O
OU ASSISTENCIA INTERMEDIARIAS OA CIIMARA DOS DEPUTADOS,
GRUPOS

NIVEIS

VENCIMENTO
MENSAL

REPRESENTA·
ÇAO MENSAL

a) OIREÇM E ASSESSO·
RAMENTO SUPER !ORES

CO·DAS·6
CO·DAS·5
CD·DAS·4
CO·OAS·3
CO·DAS·2
CD·OAS·l

26.000,00
23.400,00
22.100,00
18.850,00
16.900,00
14.300,00

60%
55%
50%
45%
35%
20%

EXPEDmNTE
NTVEIS

VALOR MENSAL
DE GRAT!FIC~

OFíCIO

Ç~O

Do Sr. 19-Secretário da CtJ.mara dos Deputados
encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se~
guinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 11, DE 1977
(N.0 3.298-A/77, na Casa de origem)
Reajusta os vencimentos e salários dos servidores da Câmara dos Deputados, e dá outra•
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os valores de vencimentos, salários e
gratificações dos servidores em ativldade, a que se
retere a Lei n. 0 6.325, de 14 de abril de 1976, são reaJustados em 30% (trinta por cento), conforme estabelecido nos Anexos I e II desta Lei.

Correlação com
categorias de

nível superior

b) DIREÇM E ASSIS·
TENCIA INTERME·
DIMIAS

3.250,00
2.470,00
1.950,DO

CD·DAI·3
CD·DAI-2
CD·DAI-1

Correlação com
categorias de
nível medio
1 .95D,OO
1.690,DO
1.300,DO

CD·DAI-3
CO·DAI-2
CD·DAI-1·

tm2...ll
ESCALA DE 'vtNCIHEHTDS E RESPECTIVAS REFERENCIAS

Art. 2.0 O valor dos proventos dos !nativos, Inclusive os amparados por !~Is especiais, é reajustado
em 30% <trinta por cento).
Parágrafo único. Os valores constantes do Anexo I desta lei não se aplicam aos servidores que se
tenham aposentado com as vantagens de cargo em
comissão, cujos proventos são reajustados na conformidade· deste artigo.
Art. 3.0 O servidor sujeito a jornada de trabalho
lnferlar a 8 (oliol horas, quando Investido em função
Integrante do Grupo-Direção e Assistência Intermecl!árla, !ará jus à correspondente gratificação no
valor estabelecido no Anexo I desta Lei, vinculado·
à respectiva jornada e complementado com a Importância proporcional ao número de horas excedentes.
Art. 4. 0 o salário-família passa a ser de Cr$ 6o;oo
<sessenta cruzeiros), por dependente.
Art. 5.0 o reajustamento de vencimentos, salários, gratificações e proventos, concedido por esta lei,
vigora. a partir de 1.0 de março de 1977.
Art. 6.0 Nos resultados dos cálculos provenientes
da aplicação desta Lei serão desprezadas as !rações
de cruzeiro, Inclusive em relação aos descontos que
Incidirem sobre o vencimento ou provento.
Art. 7.0 A despesa. decorrente- será atendida à
conta das dotações constantes do Orçamento da
União.
Art. 8.0 Esta Lei entra. em vigor na data da. sua
publicação.
Art. 9.0 Revogam-se as rllsposlções em contrário.

DOS CARGOS EftTIVOS DA CAIWIA DOS DEPUTADOS

DE VENCIMENTO
CRI

REFERENCIAS

DE VENCIHENTD
CRI

REFERENCIAS

VALOR HENSAI.
DE VENCIPf:NTO
CRS

17,306,00
16,481,00
15,697,00
14,951,00
14.238,00
13,561,00
12,914,00
12,299,00
11,714,00
11.156,00
10,624,00
10.117,00
9,635,00
9,178,00
8,739,00
8,323,00
7,927,00
7,549,00
7,190,00

57
56
55
54
53
52
51
50

6.847,00
6,523,00
6,Zll,OO
5.916,00
5,635,00
5,366,00
5.111,00
4.868,00
4,634,00
4,413,00
4.202,00
4,001,00
3,811,00
3,629,00
3,456,00
3,291,00
3,135,00
2.986,00
2.043,00

38
37
36
35
34
33

2.707,00
2.5110,00
2.456,00
2.341,00
2.230,00

VALOR MENSAL

VALOR MENSAl.

"4847

....
45

43

"4140
39

"31
30
"2827
"25

"

23

"2120

2,tl4,00
2.022,00

1.926,00
1.834,00
1,748,00
1.665,00
1.584,00
1,508,00
1.437,00
1.368,00
1.303,00
1.'242,00
1.184,00
1.128,00

REFERENCIAS

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

'87

•
5

•
3
2
1

LEGlSLAÇAO CITADA
LEI N.O 6.325, DE 14 DE ABRIL DE 1976
Apllca. nos servidores da Câmara dos Deputa.dos disposições do Decretl!·~ei n.• 1.445, (reajusta. os vencimentos e sa!nnos dos servldoree
civis do Poder Executivo, dos membros da Maglstra.tura do Tribuna.! de Contas da. União), e
dá outras' providências.
o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art 1 o os atuals valores de vencimentos e proventos 'dos servidores, atlvos e !nativos, da Cãma.ra
dos Deputados, são reajustados em 30% <trinta por
cento), excetuados os casos previstos nesta lei.
Art. 2.0 Os vencimentos dos cargos em comissão
da Câmara dos Deputados Integrantes do Grupo-DI·

,,
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reção e Assessoramento Superiores, e os de que trata o artigo 5. 0 da Lei n. 0 5. 901, de 9 de julho de 1973,
são fixados nos valores constantes do Anexo I desta
lei, ficando a respectiva escala acrescida dos Níveis
5 e 6, com os valores fixados no mesmo Anexo.
§ 1.0 Incidem sobre os valores de vencimentos de
que trata este artigo os percentuais de Representação
Mensal especificados no Anexo I, os quais não serão
considerados para efeito de cálculo de qualquer vantagem, desconto prevldenclário ou proventos de aposentadoria.
·
§ 2. 0 É facultado ao servidor, Investido em cargo em comissão Integrante do Grupo-Dlreção e Assessoramento Superiores, optar pela retribuição de seu
cargo efetlvo, acrescida de 20% (vinte por cento) do
valor do nível do cargo em comissão, sem fazer jus
à Representação Mensal.
§ 3. 0 Os valores de vencimentos e de Representação Mensal, a que se refere este artigo, não se apllcam aos funcionários que se tenham aposentado com
as vantagens de cargo em comissão, cujos proventos
são reajustados em 30% (trinta por cento), na conformidade com o disposto no art. 1.0 desta lei.
§ 4. 0 A reestruturação do Grupo-Dlreção e Assessoramento Superiores e a classificação na respectiva escala de Níveis, far-se-ão por Ato da Mesa da
Câmara dos Deputados.
Art. 3. 0 As gratificações correspondentes às funções Integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, Código CD-DAI-110, serão reajustados
nos valores fixados no Anexo I desta lei.
Parágrafo único. A soma da Gratificação por
Encargo de Dlreção ou Assistência Intermediária com
a retribuição do servidor, designado Para exercer a
correspondente função, não poderá ultrapassar o valor do vencimento, acrescido da Representação Mensal, fixado para o cargo em comissão Integrante do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, a que
estiver diretamente subordinado.
Art. 4, 0 A escala de vencimentos dos cargos efetivos dos servidores em atlvidade, incluídos nos Grupos de Categoria Funcionais compreendidos no Plano
de Classificação de Cargos, é a constante do Anexo II
desta lei.
§ 1.0 As Referências especificadas na escala de
que trata este artigo indicam os valores de vencimentos estabelecidos para cada classe das diversas categorias Funcionais, na forma do Anexo III desta lei.
§ 2. 0 Na Implantação da referida escala, será
apllcada ao funcionário a Referência de valor de vencimento Igual ao que lhe couber em decorrência do
reajustamento concedido pelo art. 1. 0 desta leJ.
§ 3,0 Se não existir, na escala constante do Anexo II, Referência com o valor de vencimento indicado no parágrafo anterior, será apllcada ao servidor a
Referência que, dentro da classe a que pertencer o
respectivo cargo, na forma estabelecida no Anexo III,
consignar o venclmento de valor superior mais próximo do que resultar do reajustamento concedido
pelo art. 1.0 desta lei.
Art. 5.o Os critérios e requisitos para a movimentação do servidor, de uma para outra Referência
de vencimentos, serão estabelecidos mediante regulamentação da Progressão Funcional, a ser baixada
por Ato da Mesa da Câmara dos Deputados, nas mesmas bases e critérios fixados para o Poder Executivo.
Parágrafo único. As Referências que ultrapassarem o valor do vencimento estabelecido para a classe final de cada categoria Funcional correspondem à
Classe Especial, a que somente poderão atingir ser-
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vidores em número não superior a 10% (dez por cento) da lotação global da Categoria, segundo critério
a ser estabelecido na referida regulamentação.
Art. 6. 0 É instltulda a Gratificação de Atlvidade, com as características, definição, beneficiários e
base de concessão previstas no Anexo IV desta lei, não
podendo servir para cálculo de qualquer vantagem,
lndenlzação, desconto prev!denclário ou proventos de
aposentadoria,
.. Parágrafo único. A Gratificação de Atlvldade
fica Incluída no conceito de retribuição, para efeito
do disposto no § 2. 0 do art. 2.o e no parágrafo único
do art. 3.0 desta lei.
Art. 7. 0 As Categorias Funcionais de Técnico Legislativo e Taquigrafo Legislativo, cujos Integrantes
estão sujeitos à jornada de 8 (oito) horas de trabalho
apllca-se a Gratificação de Atlvldade Instituída pelÔ
art. 6.0 desta lei.
Parágrafo único. A Gratificação de Ati vida de a
que se refere este artigo não servirá de base para o
cálculo de qualquer vantagem, lndenlzação, desconto
prevldenclário ou proventos de aposentadoria.
Art. 8. 0 Aos cargos integrantes das categorias
Funcionais comuns à Câmara dos Deputados e ao Poder Executivo serão apllcados os mesmos valores de
reajustamento, critérios de gratificações e condições
de trabalho fixados para aquelas Categorias pelo Dec!eto-lel n. 0 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
Art. 9.0 O percentual referente à Gratificação
J?Or Trabalho com Ralos-X ou substâncias radloatlvas
e fixado em 40% (quarenta por cento), de conformidade com a Lei n.0 1. 234, de 14 de novembro de 1950,
calculados sobre o valor do vencimento percebido
pelo servidor.
Art. 10. As Gratificações pela Representação ·de
Gabinete serão fixadas por Ato da Mesa da Câmara
dos Deputados, com base nos princípios e valores estabelecidos para o Poder Executivo.
Art. n, O reajustamento dos proventos da !natividade, na forma assegurada pelo art. 1.0 desta lei,
Incidirá, exclusivamente, sobre a parte correspondente ao vencimento-base, sem reflexo sobre outras parcelas, de qualquer natureza Integrantes do provento,
ressalvada, apenas, a referente à gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 12. o reajustamento de vencimentos e proventos concedido por esta le! e o pagamento das Representações Mensais e da Gratificação de Atlvidade
nos casos e percentuais especificados, vigorarão a
partir de 1.o de março de 1976.
Art. 13. Nos resultados dos cálculos decorrentes
da aplicação desta le! serão desprezadas as frações de
cruzeiro, inclusive em relação aos descontos que incidirem sobre o vencimento ou provento .
Art. 14. A despesa decorrente da aplicação desta
lei será atendida à conta das dotações constantes do
Orçamento da União,
Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data. de
sua publlcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasllla, 14 de abril de 1976; 155.0 da Independência e 88,o da Repúbllca. -ERNESTO GEISELMário Henrique Simonsen - .João Paulo dos Rela

venoso.
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Referénclu de

Caterorlaa
FUDclonaJJ

Venclment.ol

d) Agente de

B~rnnça

Grupoo

Nivela
CD·DAS·6
CD·DAS·5
CD·DAS·4
CD·DAS·3
CD·DAS·2
CD·DAS·1

a) Dlreção e ABse&so·
ramento Superiores

Vencimento
Mensal

Rep""""'ta·

20.000,00
18.000,00
17.000,00
14.500,00
13.000,00
11.000,00

60%
55%
50%
45%
35%
20%

Leg1s),

CD·AL·D15 Cluae
upeciAI
ClaMe "D"
ClaMe "C"
Cla.ase "B''
Clnaae "A"

çiio Mensal

el A.U1lt, de
Plenário CD·AL-014

Valor Men·
Nivelo

a) Agente
Admlnls.

Sen'IÇOI
Aux!Uare~

Serviços
AuXIllare.s
ICO·SA•BOOI

2.500,00
1.900,00
1.500,00

CD·DAS-3
CD·DAI·2
CD·DAI-1

serviço de
Transporte
Otlclal e
Portnrta

Correlaçiio
com CategcrlOB de
Nlvel Médlo

b)

Mona!
de VonCballh&o
Cl$

13.311,00
12.578,00
12.015,00
11.501,00
10,953,00
10,432,00
9,934,00
9,4111,00
9.011,00
8.582,00
8.17!,00
7. 783,00
7.412,00
7,060,00
a. 723,oo
8.403,00
6,008,00
5,807,00
U31,00
5.287,00
.5.018,00
... 718,00
4.551,00
4.33~,00

4.128,00
3.082,00

Roto·

Mensal
de Y1111·
ebaento
CI$

fÍDCfl

a7
IIII
•a
54
53
52
a!
ao
49
48
47
48
45

.

43
42
41
40
31l
38
37
38
3a
34
33
32

3.74a,oo
3,585,00
3.39a,oo
3.233PO
3.078,00
2.032,00
2.792,00
2.859,00
2.532,00
2.412,00
2.297,00
2.187,00
2.083,00
1.085,00
1,801,00
1.801,00
1,716,00
1.834,00
1.658,00
1.482,00
1.411,00
1.345,00
1.281,00
1.219,00
1.180,00
1.106,00

1.500,00
1.300,00
1.000,00

ai Enge.
nhetro
CC;NB-016
Arqutteto CD•NS·Ol7

Ttcnlco
de Adm1·
ntatração CD·NS·023

Valor

acrerincla

MOIIIal
de Ven-

ctmonto

Rote•
ri nela

CI$

31
30
29
28
27
28
25
24
23
22
21
20
lO
18
17
18
15
14
13
12
11
lO

1.053,00
1.003,00
958,00
911,00
888,00

b) Farmac.
Outru
CD·NS·908
AUVIdadM
de Nlvel
Bul)Crtor
ICD·NS·900) C) M6dlco
CD•NS·901
jor. de 6 hal

a
4
3
2
I

a)

Agente
C<lmun.
Social
CO·NM·1D32

a)

Tócnlco
Le(llal.

códlro

CD·AL-011

o

8
7
8

ICD•AL-010)

LI!Kitl,

co .. AL-012

18 a 21

37
32
28
24

n 30
a. 38
a 37
n 27

de 28 a 30
de 24 a 27
de 18 a. 23

Classe
e.speclal - de 21 a 25
Claue "8'' - de 18 a. 20
Chwe "A" - de 11 a. 15
Cl"""
especlnl
Cla.&Se "C"
Classe "8"
CJil&!e "A"

-

de
df'
de
de

18
13
7
1

a 20
a 17

Clrussto
eapecla.l Cla.&Se "C" ClaMe "B" Cluse "A" -

de
de
de
de

54
40
44
37

a 57
a 53
a 48
a 43

Claaae
eapeclol
Clwae "8"
Classe "A"
Claase "C'•
ClWiae "8"
ClaMe "A"

d1!
de
de
de
de
de

54
48
37
50
47
43

a 57
a 53

-

a. 12

a 8

a. 45

a 53
a 49

a. 48

- de 51 o. 53
- de 42 a 50
- de 33 o. 4.1
de 51 a 53
- de 43 a. 50
-

deo 33 a. 42

C!use
e.speclnl -de37a39

de 31 a. 36
de 24 a. 30

RadiO•

loglll

Referi:nclal de

Venelmenloa

Claaae
CIIPI!CII\1 - de 54 a 57
Cln..sse "C" - de 40 a 63
Ola.a:so 118' - de 44 A 48
Claasa "A" - de 30 a 43

CIIL.IIIe
upeaiiLI 42 o 43
Chme "0" - de 36 a 41
OIIUie "811 - de :U A 34
0111111 "A" - d• 26 A 30

CD·NM•I043

Classe
eapeclal Clnue "B" Claa.s~ "A" -

al Agente
de Mecu.·
nllaçll.o
de Apolo CD·NM-1043 C!Aase
c.apectiLI Clnue "C'' Olii&SO "8" Clnue "A" dl Aux. em
AAIIuntoa
Cult.
CD·NM·I028 Claaso
ljor. de 8 hal
eapeclal CliLUC "0" Claaae "B" Cluae 'tA'' e)

cl Alllltentt

- de
- de
- de
- de

de Beorv,
Comp, CD·NM•I004 C!n.sse "B'' Claue "A" Aux. d"
Ent.
CD·NM·IOOl
D<.se.
nhl4ta CD·NM•l014
Tk. do
C<lnt.
CO·NM·1042
bl Téc. em

bl Taqulara·
lo Le(llal. CD•AL-013
Apolo
Lo(lla!r.UYO

d~

Agtiitl

REI'EI!lNCIAS DE V!NCIMEN'I'OS DOS CARGOS E!'lmVOS
DA CAMARA DOS DEPUTADOS

tat.erorlaa
Pune lona la

37
34
30
25

de 35 a
de 31 n
de 26 11
de 22 n

Claa~

di TknJco
em Reab. CD·NS•008 Classe
especial
ClllASe "8"
Clo.aae "A"
e) Enferm.
CC·NB·904 Claaae
especial
C1uae "B"
Cla.sae "A"

ANEXO UI

Grupoo

CD-SA-802

ai MotQrlata
Otlcllll
CD·TP 1201

I!SCALA DE VENCIMENTO E R1!8PECTIVAS REFERENCIAS
DOS CAROOS EFETIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Valar

-

eapeclal Claase "B'' Cla.sse "A" -

ANEXO 11

Valor

CntUó~t.

CD-SA·BOl Cl:we
e.speclal
Cla.s.se "C"
Cluae "B"
Clwe "A"

ICO·TP·l2001 bl Agente
de Port. CD·TP·l202

CD·DAI-3
CD·DAI-2
CD·DAI-1

43
41
34
30
25

Cln.ne "A" -

oal de Gra·
tlflcaçiio

Correlaçiio
com CategcrlDB de
Nlvel Supertor
b) Dlreção e ABslstên·
ela IntermedlárlDB

Claase
eapec1al
CIIIASe "D"
Classe "C"
Clo.ue "B"

42 e
- de 3~ a
- de 31 a
- de 211 a
- de 21 a

Outru
AttvldAdlll

Teler,

fl A;ente
doToleo,

de 33 a. 35
de 30 a 32
de> 24 D. 29

de
do
de
do

37 a 30
32 a. 36
26 11. 31
10 a 25

de
de
de
da

37
30
2:1
13

n. 30

1L 36

a 20
a 21

CD·NM·IÓ44 Claue
eapeclal - de 2t a 28
Oluae "B" - do 19 A :IS
Clwe •w• - da 11 "' 18
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Referinelu de
Venclmenkll
de Nlvel
Médio
ICD·NM•IOO)

e Eletr,

CD·NM-1027

Clwe
eapeclal - do 37 a 30
Clll.!lle "D" - de 32 a 36
Ola&lul •'C"- de 27 11. 31
Olwe "B'' Cluse "A" -

de 20 a 215
de 12 a. 19

r> Agente
de Berv,
de Enr. CD-NM-1013

Claue
especial - de 37 a. 39
Clwsse "0" - de 30 a 38
Claa.se "C" -

de 23

Claue "B" -

de 14

a. 29

p

22

Clwe"A"-de la 9
b) Aux. Ope.

de Serv,
Dlver.
CD•NM-1006

Clnue
Npec:ll\1 - de 31
ClaMe "D" - de 27
Claaae "0'' - de 21
Claa.se "B" - de 10

a 33
a 30

o. 28

a 18

Clwe "A" - de 2 a 9

J)

T6c. de
Labor.
IJor. de 8 hl)

Claase
e.speclll-1 - de 37 a. 39
CIAIB~ "C" -

de 32

a. 38

Cltuse "B" - de 24 a 31
"A" - de 4 a 11

Cl~e

JJ Agente
de Clne·
matogratla e

Micro-

tllma.-

gem

CD·mi·I005 Cla.ue

eapee~al - de 33 a 3S
Clo.!ae "C" - de 27 a 32
Claase "B'' - de 21 a. 28
Clnaae "A" - de 4: a. 12

ANEXO IV
Denomlnaçio AI
Gratiflcaçio

Dellnlçio

ORATIFICAÇAO Devida aos ,ervldorea lnDE ATIVlDADE cluidos nn,~~ Catesortaa
Funclonal& de Ttl!cnlco
LcgUlatJvo e Taqulcrafo
Legislativo do Grupo AtJvldade de Apolo Lei15lD.tlvo e naa Cat.eaortaa
Funclomlia do Grupo Outraa Atlvldades de Nl·
nl Suportar, sujeitando
aervldor à Jornada de 8
folto) hora.s.

Baae de Concnslo
e Valor

Correspondente
a
20% <vlnUI por centoJ do vencimento
percebido palo servidor, cessando a con ..
ceasiio e o paaamento com a apoaentadorta, na forma estabeleclda em rceulamento.

DECR ETO·LEI N' l,;i25,1)E 2X DE FEVEREIRO DE 1977

Reajusta os vencimentos e salários dCMJ servidores clvls do I'Oder Executivo, dos membros
da Magistratura e do Tribunal de Contas da
União, e dá. outras providências.
O Presidente da Rep(lbllca, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, Item m, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Os atuals valores de vencimento, salário,
provento e pensão do pessoal clvll, atlvo e !nativo, dos
membros da Magistratura e do Tribunal de Contas
da União, do pes.soal civil docente e coadjuvante do
magistério do Exército e da Aeronáutica e dos pensionistas, decorrentes da .aplicação do Decreto-lei
n.0 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, são reajustados
em 30% (trinta por cento), excetuados os casos previstos nos arts. 2. 0 e 3.0 deste decreto-lei.
I 1.0 Em decorrência do disposto neste artigo,
os vencimentos, salários ou gratit!cações do pessoal
em atlvldade, constantes dos Anexos I, n, nr, v e VI
do Decreto-lei n. 0 l. 445, de 1976, passam a vigorar
com os valores especlt!cados nos Anexos I, II, III, V
e VI deste decreto-lei.
O 2.0 Os atuals proventos dos membros do MI·
nistérlo Público !nativos, resultantes da aplicação do
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disposto no art. 1.0, caput, do Decreto-lei n,o 1.445,
de 1976, são reajustados na conformidade do disposto
no caput deste artigo, não se lhes aplicando os valores e percentuais estabelecidos no Anexo I, letra d,
deste decreto-lei.
1 3.0 Os valores constantes do Anexo II deste de·
creto-lel não se aplicam aos servidores que se tenham
aposentado com as vantagens de cargo em comissão,
cujos proventos são reajustados na conformidade do
disposto no caput deste artigo.
O 4. 0 Em relação aos !nativos amparados pelo
art. 27 e seus parágrafos, do Decreto-lei n.O 1.445, de
1976, o reajustamento de que trata o caput deste artigo Incide sobre os valores de proventos vigentes a
1.0 de março de 1977.
1 5.0 com referência aos demais !nativos, o percentual estabelecido no caput deste artigo Incide sobre o valor total do provento vigente a 28 de fevereiro
de 1977, não se lhes aplicando os valores constantes
dos Anexos deste decreto-lei.
Art. 2.0 Ficam reajustados, nos valores e percentuais estabelecidos no Anexo I deste decreto-lei,
os vencimentos e os percentuais de Representação
mensal dos cargos de: Auditor Corregedor, Auditor
Militar de 2.• Entrânc!a, Auditor Militar de 1.• Entrâncla, Auditor Substituto de 2.• Entrâncla e Auditor
Substituto de 1,& Entrâncla, da Justiça Militar; Juiz
de Tribunal Regional do Trabalho, Juiz-Presidente de
Junta de Conc!l!ação e Julgamento e Juiz-Presidente
Substituto de Junta de Conc!l!ação e Julgamento, da
Justiça do Trabalho; Desembargador da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios: Auditor do TribU·
nal de Contas da União; Juiz do Tribunal Maritimo
e Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios.
1 1.0 Os membros dos Tribunais, quando no
exerclcio da Presidência destes, e o Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, terão o valor da respectiva Representação mensal acrescido dos seguintes
percentuais: de 20% (vinte por cento), o Presidente
do Supremo Tribunal Federal; de 15% (quinze por
cento>, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral;
de 10% (dez por cento), os Presidentes do Tribunal
Federal de Recursos, do Superior Tribunal Militar, do
Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Jus·
t!ça do Distrito Federal e dos Territórios,
1 2.0 Nos Tribunais do Trabalho e nas Juntas
de Conc!llação e Julgamento, a soma do vencimento
de cargo em comissão Integrante do Grupo - Dlreçio e Assessoramento Superiores com a respectiva
Representação mensal, do servidor designado para
exercê-lo, não poderá ultrapassar o valor de vencimento, acrescido da Representação mensal, fixado,
respectivamente, para os cargos de Juiz de Tribunal
Regional do Trabalho e de Juiz-Presidente Substituto
de Junta de Conc!llação e Julgamento.
Art. 3.0 Os valores de vencimento ou salário dos
cargos ou empregos Integrantes da Categoria de Professor de Ensino de 1.0 e 2.0 Graus, do Grupo Mag!S·
térlo classificados nos Nivels 2 e 3, ficam reajustados
nos valores fixados, para os mesmos Nivels, no Ane·
xo VI deste decreto-lei.
Art. 4.0 As retribuições dos servidores de que
trata o art. 2.0 do Decreto-lei n.O 1.313, de 28 de fe·
verelro de 1974, são reajustados de acordo com o art.
1.0, caput, deste decreto-lei.
Art. 5.0 Os cargos de ~djunto de Procurador, do
Tribunal de Contas da Unlao, passam a denominarse Procurador, na forma do Anexo I deste decreto-lei.
Art. 6.0 Ficam fundidas, sob a denominação de
Delegado de Policia Federal, as Categorias Funcionais
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de Inspetor de Policia Federal e Delegado de Policia
Federal, integrantes do Quadro Permanente do Departamento de Pol!cia Federal.
§ 1.• A nova Categoria Funcional de Delegado de
Policia Federal passa a ter as Referências de vencimento especificadas no Anexo IV deste decreto-lei,
que altera, nessa parte, o Anexo IV do Decreto-lei
n.• 1.445, de 1976.
§ 2.0 Em decorrência do disposto neste artigo, os
servidores pertencentes às mencionadas oategorias
Funcionais não terão alterada a respectiva colocação
nas Referências de vencimento em que se encontrem
na data da vigência deste decreto-lei.
Art. 7.0 No interesse da Administração e observados os limites da lotação fixada para as classes das
categorias Funcionais integrantes do novo Plano de
Classificação de Cargos, o regulamento da Progressão
Funcional, a que se referem o art. 6.0 da Lei n.O 5. 645,
de 10 de dezembro de 1970, e o art. 7.0 do Decreto-lei
n.• 1.445, de 1976, indicará as hipóteses e condições
em que poderá ocorrer a movimentação, de uma para
outra classe, de cargos ou empregos com os respectivos ocupantes.
Art. 8.0 O Ingresso na Categoria Funcional de
Médico Veterinário far-se-á, obrigatoriamente, no regime de 8 (oito) horas diárias de trabalho, na forma
e condições estabelecidas no § 1.0 do art. 14 do Decreto-lei n.O 1. 445, de 1976.
Art. 9, 0 o servidor sujeito a jornada de trabalho
Inferior a 8 (oito) horas, quando Investido em função
integrante do Grupo - Dlreção e ·Assistência Intermediârlas, fará jus à correspondente gratificação no
valor estabelecido no Anexo II deste decreto-lei,
vinculado à respectiva jornada e complementado com
a importância proporcional ao número de horas excedentes.
Art. 10. Fica Incluída, no Anexo II do Decreto-lei
n.O 1.341, de 1974, a Indenlzação de Transporte, com
a definição e beneficiários Indicados no Anexo VII
deste decreto-lei, devendo as respectivas bases de
concessão ser estabeleclda.s em regulamento.
Art. 11. O concurso para ingresso nas Categorias
Funcionais Integrantes do Grupo - Tributação, Arrecadação e Fl.scalização realizar-se-ti. em duas etapas, compreendendo a primeira exames de formação
e conhecimentos e a segunda Programa de Treinamento, na forma a ser estabelecida em regulamento.
§ 1.0 o candidato habllltado na primeira etapa
do concurso perceberá durante o Programa de Treinamento, 80% !oitenta por cento) do vencimento fixado para a primeira Referência da classe inicial da
correspondente categoria Funcional, não fazendo jus,
durante esse período, à Gratificação de Produtividade ou à de Atlvldade.
§ 2.0 o candidato que for selecionado para o
Programa de Trelnamentp, e ocupante, em caráter
efetlvo, de cargo ou emprego em orgão da Administração Federal dlreta ou Autarquia, ficará dele afastado com perda do vencimento, salário e vantagens,
ressalvado o salário-familla, continuando flliado à
mesma instituição de previdência, sem alteração da
base de contribuição,
§ 3,o o candidato que, pelo resultado do Programa de Treinamento, não lograr Ingresso na correspondente categoria Funcional serâ. reconduzido ao
cargo ou emprego de que se tenha afastado, considerando-se de efetivo exercício o perlodo de afastamento.
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Art. 12. Não serão reajustados em decorrência
deste decreto-lei:
I - os valores de vencimento e de gratl!lcação
de função, correspondentes aos cargos em comissão
e às funções gra tlficadas previstos no sistema de
classificação de cargos lnstltuido pela Lei n,0 3.780,
de 12 de julho de 1960, porventura existentes;
II - as gratificações, vantagens e indenlzações
mencionadas nos §§ 3. 0 e 4.0 do art. 3.0 e no § 1.0 do
art. 6.o do Decreto-lei n.o 1.341, de 1974, que ainda
estejam sendo pagas a servidores não lnclu!dos no
novo Plano de Classificação de cargos.
Art. 13. As diferenças Individuais de vencimento,
salário ou vantagem, porventura percebidas por servidores incluídos no novo Plano de Classificação de
cargos, são absorvidas pelo reajustamento concedido
por este decreto-lei, na mesma base percentual.
Art. 14. O salário-família passa a ser pago na
importância de Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros), por
dependente.
Art. 15. Nos cálculos decorrentes .da aplicação
deste decreto-lei, serão desprezadas as frações de
cruzeiro, inclusive em relação aos descontos que incidirem sobre ·o vencimento ou salário.
Art. 16. Continua em vigor o disposto no § 1.0
do art. 6. 0 da Lel n.O 6. 036, de 1.0 de maio de 1974.
Art. 17. O reajustamento de vencimentos, salários, gratificações, proventos e pensões, concedido
por este decreto-lei, vigora a partir de 1.0 de março
de 1977.

Art. 18, O órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal - SIPEC, elaborará
as tabelas de retribuição de correntes da apllcaçãn
deste decreto-lei e firmará a orientação normatiVJt.
que se fizer 11ecessárla à sua execução.
Art. 19. A despesa decorrente da aplicação deste
decreto-lei será atendida à conta das dotações constantes do'Orçamento da União.
Art. 20. Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasll!a, 28 de fevereiro de 1977; 156.0 da Independência e 89.o da República. - ERNESTO GEISEL
- Armando Falcão - Geraldo Azevedo Hennlnr Sylvlo Frota - Antôn~o Francisco Azeredo da ~Uvelra
- Mário Henrique Sunonsen - Dyrceu Araújo Nogueira- Alysson Paullnelll- Ney Braga- Amaldo
Prieto - J. Ararlpc Macedo - Paulo de Almeida 1\lachado- Angelo Calmon de Sá - Shlgeald UeklJoão Paulo dos Reis Velloso - Mauricio Rangel Reis
- Euclides Quandt de Oliveira - Hugo de Andradll
Abreu - Golbery do Couto e Silva - João Baptista
de Oliveira Figueiredo - Moa.cyr Bareellos Potyguara
- L. G. do Nascimento e Silva.
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(As Comissões de Constltuiçtlo e Just~a,
de Serv4Qo Público Ciull e de Flnangii8J

M•rço de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç1io 111

PARECERES
PARECER N.0 22, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça., sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 183, de 1976,
que "dispõe sobre a. inclusão de representante
do Poder Legislativo na diretoria das Empresas
Públicas e das Sociedades de Economia. Mista.".
Relator: Senador Heivídio Nunes.
O eminente Senador Vasconcelos Torres, através
do Projeto de Lei n.0 183, de 1976, propõe a "inclusão
de representante do Poder Legislativo na diretoria.
de cada. Empresa. Pública ou Sociedade de Economia
Mista. subordinada ou sob controle acionário do Governo da União".
A proposição estabelece, ainda., que o Diretor Observador do Poder Legislativo gozará de prerrogativas
idênticas às dos demais diretores, será indicado pelos
Partidos Políticos dentre os Deputados Federais, perceberá remuneração da Empresa e ficará llcenciado
da Câmara enquanto durar sua missão.

Confesso que não percebo, do ponto de vista. prático, o alcance da medida. Jl: que consoante a legislação vigente, as Empresas Públicas e as Sociedades de
Economia Mista, subordinadas ou sob controle acionárlo da União, estão obrigadas à prestação de Contas ao órgão competente.
A própria Constituição Federal, art. 70, § 1.0 ,
reza:
"O controle externo do Congresso Nacional
será exercido com o auxíllo do Tribunal de Contas da União e compreenderá a apreciação das
contas do Presidente da República, o desempenho das funções de auditoria financeira e orça..
mentária; bem como o julgamento das contas
dos administradores e demais responsáveiS por
bens e valores públlcos."

De outra parte, restrições aos t~tulares de mandatos eletivos, fora das atividades proprias, e que guardam um alto sentido moralizador, figuram na Lei
Maior. brasileira a partir de 1891.
No que diz respeito à. Carta Magna vigente, o
art. 34 estabelece:
"Art. 34. Os deputados e senadores não
poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa
de direito público, autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço públ!co, salvo quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nas entidades eonstantes da
alinea anterior."
Assim admitida gradação no ferir a lei, o Projeto de Léi n.o 183, de 1976, é visceralmente inconstitucional.
ll: o parecer.
Sala das Comissões, 16 de março de 1977. Daniel Krleger Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Nelson 'carneiro - Leite Chaves - Wilson
Gonçalves - Otto Lehmann - Saldanha Derzl Dirceu Cardoso - llelror Dias.
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PARECER N.0 23, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça, fiO·
bre o Projeto de Lei do Senado n. 0 6Z, de 1976,
que "estabelece novo critério para. a. distribui·
ção da contribuição sindical e dá outras provi·
dência.s".
Relator: Senador Helvídío Nunes.
com o presente projeto o !lustre Senador Franco
Montara acolhendo sugestão do II Congresso dos
Gráficos: objetiva que a Contribuição Sindical, ~e que
trata o Capítulo III, Título V, da Consolldaçao das
Leis do Trabalho, passe a ser distribuida da seguinte
forma:
"I - 60% (sessenta por cento) para os S!n·
dicatos;
II - 15% (quinze por cento) para as ll'e·
derações;
III - 5% <c1nco por cento) para aa Confederações;
IV - 10% (dez por cento) para o Programa Especial de Bolsas de Estudo <PEBEJ;
V- 8% Coito por cento) para a Conta ''Emprego e Salário", criada pela Lei n.• 4. 589, de
11 de dezembro de 1964;
VI - 2% (dois por cento) para o agente
arrecadador, a titulo de comissão."
Como se vê, pretende o ilustre autor reduzir as
percentagens relativas à conta "Emprego e Salário"
e à comissão bancária e elevar as referentes 'ao Programa Especial de Bolsas de Estudo (PEllE) .
A referida proposição estabelece, ainda, em seu
artigo 2.0 , que o novo critério de distribuição do antigo Imposto Sindical vigorará a partir de 1.0 de janeiro de 1977 .
A contribuição sindical, denominação de acordo
com o art. 218, I, da Lei n.0 5.172, de 25-10-66, na redação dada pelo Decreto-lei n.• 27, de 14·11-66, cujo
critério de distribuição agora se objetiva modificar,
é o tributo devido anualmente ao sindicato pelo empregado que participa de uma determinada categoria
econômica ou profissional e que corresponde à remuneração de um dia de trabalho.
o seu desconto é efetuado pelo empregador em
folha de pagamento, no mês de março e recolhido ao
Banco do Brasil no mês de abril de cada ano.
Jl: também contribuição devida pelas empresas,
empregadores, agerites ou trabalhadores autônomos
e profissionais liberais.
A quitação da Contribuição Sindical é condição
para a admissão no emprego; habilitação em concorrência públlca ou administrativa; fornecimento às
repartições; llcenças de funcionamento de escritórios
de agentes autónomos e profissionais llberais e alvarás de !lcença ou localização de qualquer ativldade.
A contribuição Sindical, fácil concluir é recurso
tributário Imposto pelo Estado em favor do Slndlcaoo. No dizer de alguns tratadistas é tributo públlco
extra-orçamentário que nutre uma pessoa de direito
privado.
Em que pese o elevado alcance da medida ora
proposta pelo ilustre Senador Franco Montoro, a
Contribuição Sindical é uma contribuição paraf!scal,
portanto elemento financeiro, que só pode ser alterado por vla de lei de iniciativa do Presidente da
República, como preceitua o art. 57, inciso I, da Constituição Federal.
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sustenta o Prof. Aliomar Baleeiro que "juridicamente no Direito Positivo do Brasil, hoje, as contrl·
bulções especiais ou paraflscals integram o sistema
tributário, não só j.Jorque a Constituição as autoriza
expressamente nos arts. 163, parágrafo único; 165,
XVI, e 166, § 1.0 , mas também porque o Decreto-lei
no 27 de 1966, acrescentou mais um dispositivo ao
cÓdigo Tributário Nacional, alterando a redação do
art. 217 do mesmo para o fim especial de ressalvar
a exiglbilldade da contribuição sindical, das "quotas
de previdência" e outras exações paraflscals (Direito
Tributário Brasileiro, 2.• ed., pág. 68).
Ensina, ainda, o Mestre citado:
"0 conceito de paraflscalldade é útil, do
ponto de vista exclusivamente didático, metodológico ou terminológico, para designar impostos ou taxas que se distinguem dos demais
pela delegação a um órgão paraestatal, a fim
de serem aplicados aos fins deste.
A maior parte das contribuições parafiscals, no Brasil, é representada pelas receitas de
Institutos, Caixas de Pensões e Aposentadorias,
com fundamento nos arts. 165, alinea XVI, e
166, § 1.o, da constituição. Esta, aliás, não emprega a palavra "paraflscal".
Mas há verdadeira pulverização de receitas outras para manutenção de vários órgãos
autárquicos e paraestatals, como a Ordem dos
Advogados, a Legião Brasileira de Assistência,
o SENA!, o SENAC, o SESC, o SES! etc.
A controvérsia, afinal, do ponto de vista do

nosso estudo, llmltado ao Direito brasileiro, coloca o problema em termos de saber-se se as
contribuições paraflscals são ou não um tributo, têm carãter especifico, como pretende Morselli, ou não passam de Imposto, como sustenta
Merlgot.
Ora, ambos os escritores não contestam o
caráter coercitivo da paraflscalidade. Logo, tributária se revela a sua natureza juridlca e económica.
A nosso ver, Pelo menos no Brasil, o estudo do assunto há de assumir critério analitlco, pois, se várias contribuições aparecem como
Impostos, :l té mesmo simples Impostos de aplicação especial (casos da LBA, DNER, por exemplo), noutros há associação de Impostos e taxas,
porque alguns contribuintes recebem, em contraprestação, serviços e vantagens específicos,
lndlviduallzávels, mensuráveis e dlvlsivels (Ordem dos Advogados, Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões etc.) .
·
Ora, as receitas de previdência social no
Brasil como na França, englobam mais de 80%
das con trlbuições dos empregados, e do públ!co
em geral. A deste último é, lnlludlvelmente, Imposto, como Imposto são as daquele primeiro
grupo formaclo pelo SES!, LBA, IBGE e outras
entidades.
Em verdade, a paraflscalldade, do ponto de
vista jurídico, oferece Importância multo menor do que do ponto de vista econômlco, pois
provocou o declínio do aforramento prl vado e
voluntário, fato a que se referiu Laufenburger,
após a 2.• Guerra Mundial.
As contribuições paraflscals, em resumo, são
tributos, e, como tais, não escapam aos princípios da Constituição" <Dp, clt., loc. clt. págs.
570/71).
I'

M•rço de 1977

A vista do exposto, opinamos pela rejeição do
Projeto de Lei do Senado n. 0 62, de 1975, posto que
inconstitucional.
Sala das Comissões, la de março de 1977. - Daniel Krieger, Presidente - Helvidío Nunes, Relator
- Nelson Carneiro, vencido - Otto Lehmann - Gustavo Capanema - Leite Chaves, vencido - Wilson
Gonçalves - Heitor Dias - Dirceu Cardoso, vencido
- Saldanha Derzi.
PARECER N.0 24, DE 1977
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n. 0 08, de 1977 (n.o 3.030, de
1976, na origem), que "autoriza reversão ao
Município de Formosa, Estado de Goiás, do imóvel que menciona".
Relator: Senador Paulo Brossard.
11: submetido ao exame desta Comissão o presente
Projeto de Lei, de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que autoriza a reversão ao Município de
Formosa, Estado de Goiás, de um Imóvel, constltuido
de terreno com benfeltorlas, situado na Fazenda "Poço
de Pedra" ou "Mozungo", doado à União, por Escritura de 8 de junho de 1948, com as dimensões e nos
termos mencionados no art. 1. 0
Acompanha a Mensagem presidencial Exposição
de Motivos do Ministro de Estado da Fazenda, que
esclarece ter sido aprovado, pelo próprio Senhor Presidente da República, o Parecer-L-025, de 29-8-74,
tratando da et:etlvação da ref·erlda reversão.
De outro lado, o Serviço do Patrlmônlo da União, .
com o apoio da Secretaria-Geral do Ministério da Fazenda, opinou favoravelmente à medida.
o art. 2.o do Projeto estabelece a obrigação do
Município de Formosa de indenizar a União pelas
ben!e! to rias realizadas .
Dessa forma, sem óbices de natureza financeira,
somos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 17 de março de 1977. - Domicío Gondim, Presidente eventual - Paulo Brossard, Relator - Ruy Santos - Ruy Carneiro - Ma·
galhães Pinto - Helvidio Nunes - Lourival Baptista.
- Saldanha Derzl - Wilson Gonçall'~.
PARECER N.0 25, DE 1977
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n.• 10, de 1977 (n.0 3.146, de
1976, na origem), que "autoriza reversão, ao
Município de Pelotas (RS), do terreno que
menciona."
Relator: Senador Paulo Brossard
O presente Projeto de Lei, de Iniciativa do Senhor
Presidente da Repúbllca, objetlva autorizar a reversão
ao Munlciplo de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul, de um terreno com ârea de 75. 900 m~. locallzado
no lugar denominado Colônia Santa Eulália, no Distrito de Cascata, antigo Santa Eulália, naquele Município, que fora doado à União por escritura de 23
de agosto de 1968.
A doação do referido !móvel estava vinculada à
Implantação da Estação Fltossanltárla do Sul, pelo
Ministério da Agricultura, dentro do prazo fixado no
ato da doação.
Contudo, não se efetlvando a instalação daquele
serviço no prazo previsto, a ?rc!eitura de Pelotas
reclamou a devolução C:o l:nóvcl, cuja reversão foi
objeto de competente processo ,iunto ao Ministério da
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Fazenda, tendo recebido tJarecer favorável do Serviço
do Patrimônio da União, bem assim da SecretariaGeral desse )lot!nistérlo, conforme esclarece a Exposição de Motivos, do Ministro de Estado da Fazenda,
que acompanha a )lotensagem Presidencial.
Ante o e"llosto, observados que foram os requisitos legais e inextstitldo óbices de natureza financeira
'
somos pela aprovação do presente Prol eto de Lei.
Sala das Comissões, 17 de março de 1977 - Domício GondiJ!l, Presidente eventual - Paulo Brossard,
Relator - Ruy Santos - Ruy Carneiro - Magalhães
Pinto - Hel'I'Idio Nunes - Lourival Baptista - Saldanha Derzi - Wilson Gonçalves.

PARECli:RES N.•s 26, 27 e 28, DE 197'7
Sobre o projeto de Lei da Cãmara n.• 72 de
1975 (n.'~ 967•0, d!l 1972, na origem), que "dispõe sobre coJICessao de empréstimos pessoais a
empregados, pela Caixa Econõmica Federal,
mediante an~ortização mensal descontada em
folha de pagamento e dá outras providências."
PA!tECER N.• 26, DE 1977
Da ()omissão de Legislação Social
Relator: Senador Jessé Freire
Originário da Câmara dos Deputados, visa o presente proJeto a permitir, em caráter facultativo, que
os mutuárioS de empréstimos pessoais, concedidos
pela Caixa Eponômlca Federal, amortizem as respectivas prestaçoes mensais por melo de desconto dlreto
em seus salários. para tanto, "a empresa empregadora
manifestará a sua concordância através de anuência
expressa na Proposta de empréstimo" (art. 2.0 ).
O projeto, quando de sua passagem pela Comissão de Constituição e Justiça da Cãmara dos Deputados, recebeu o seguinte reparo:
"ASSim, se a Proposição em apreço não
obriga a. Cal"a Econômica Federal a emprestar
a que!ll quer que seja, de nada adianta estabelecer-se como pretendido, vez que, concedido o
empréstlmo, a Caixa Econômica ficaria obrigada a t8.2er e,quilo que, quando empresta, não
está illllledida de aceitar, e tanto mais quando
consulta. a seus Interesses anuir à condição de
receber do empregador a quantia emprestada
ao emPregado daquele."
"t11ll exame ainda que rápido de letra do
artigo l,o desse ProJeto é o quanto basta à assinalada. conclusão. Como se verifica desse dispositiVO, a intenção boa e generosa continente
no prol eto !lca condicionada. ao exerclc!o do
llvre atbitriO de cada um. O empréstimo, em
verdade, só se verificará mesmo em havendo o
concurso harmôn!co da vontade das três partes: a Caixa Econôm!ca em querendo emprestar; o ~mador do empréstimo se d!.spondo oferecer a garantia do desconto em folha das
parcelas de amortização do empréstimo; ou empregador elll se dillpondo a recolher, do empregado, as parcelas do empréstimo, para entregar as respectivas lmportlinclas à entidade
emprestadora. Vê-se, dai, quão Inócua é a proposição que não obriga ~inguém ao cumpr!me~
to de qUalQUer obrlgaçao justamente por nao
lnstlt~r qualquer regra de direito."
Perfl!hlllbos por inteiro, esse ponto de vista. Não
há dúvida ele
as leis, meramente autor!zatlvas,
por carecerem de força executórin, são, doutrlnnrlamente anômD.laS· Não Instituindo direito novo,
não criandO obrigações OU deveres, não coagindO, não

que
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determinando sanções ao !nfrator, perdem-se na !no·
culdade, no vazio.
Diz a Constituição que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
da lei. Ora, não existe qualquer disposição legal impeditiva de que o empregado, em comum acordo com
seu patrão, autorize o desconto, em folha, das prestações mensais de empréstimos contraídos. Ao contrário. Quem sofre esse Impedimento é o empregador,
como se vê do artigo 462, da Consolidação das Leis
do Trabalho. De outro lado, a Caixa Econôm!ca Federal, por melo de convênios com empresas e sindicatos, já faz rotineiramente e há anos empréstimos
"em consignação" a trabalhadores e funcionários públicos.
Nessas condições, por considerar dispensável e
Inócua a a utorlzação pretendida, somos pela reJeição
do projeto.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1976, - Nel·
son Carneiro, Presidente - Jessé Freire, Relator Jarbas Passarinho - Henrique de La Rocque Accioly Filho.
PARECER N.0 27, DE 1977
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Ruy Santos
1. Foi apresentado à Câmara dos Deputados, e
ali aprovado, o projeto de lei de autoria do nobre
Deputado Braz Nogueira que "dispõe sobre concessão
de empréstimos pessoais a empregados, pela Caixa
Econôm!ca Federal, mediante amortização · descontada em folha de pagamento e dá outras providências".
Na Climara, mesmo aprovando a proposição, foi
reconhecido pela Comissão de Constituição e Justiça
que ela é inócua "que não obriga ninguém ao cumprimento de qualquer obrigação, justamente por não
instituir qualquer regra de direito". Dlz porém o autor
do projeto gue busca apenas estender aos empregados
proced!mei!to da Caixa Econôm!ca Federal com os
servidores públicos.
2. Chegando o projeto ao Senado foi d!str!buido,
Inicialmente, à Comissão de Legllllação Social, que lhe
deu parecer contrário, constando do relatório do nobre Senador J essé Freire:
"Diz a Constituição que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude da lei. Ora, não existe qualquer disposição legal impeditiva de que o empregado, em comum acordo com seu patrão,
autorize o desconto, em folha, das prestações
mensais de empréstimos contraídos. Ao contrário. Quem sofre esse Impedimento é o empregador, como se vê do artigo 462, da Consolidação
das Leis do Trabalho. De outro lado, a Caixa
Econômlca Federal, por melo de convênios com
empresas e sindicatos, Já. faz, rotineiramente, e
há anos, empréstimos "em consignação" a trabalhadores e funcionários públicos.''
3. o a.rt. 1.0 do projeto dispõe:
''Art. 1.0 Os empréstimos pessoais que a
Caixa Econõm!c_a Federal conceder a quaisquer
empregados serao, quando estes o solicitarem e
a empresa empregadora concordar, amortizados mensalmente mediante descontos nas respectivas folhas de pagamentos."
Não ' se obriga., assim, a Caixa. EconOm!ca. a.
emprestar; apenas quando houver empréstimo, o empregado solicitar e a. empregadora concordar, será
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feito o desconto. A lei é, pois, Inócua, como destacou
a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara; e
autorização dispensável como acentua a Comissão de
Legislação Social do Senado.
Opinamos, desse modo, também contrariamente
ao Projeto de Lei da Câmara n,o 72, de 1975. Salvo
melhor juizo.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1976. - Jessé
Freire, Presidente eventual - Ruy Santos, Relator Roberto Saturnino - Franco Montoro - Luiz Cavalcante - Orestes Quércia.
PARECER N. 0 28, DE 1977
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Domicio Gondim
Sob exame o Projeto de Lei da Câmara, de autoria do Ilustre Deputado Braz Nogueira, que dispõe
sobre a concessão de empréstimos pessoais a empregados, pela Caixa Económica Federal, mediante autorização mensal descontada em folha de pagamento
e dá outras providências.
Na Câmara dos Deputados, a proposição obteve
aprovação do Plenário, após tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social, de Economia, Indústria e Comércio.
Já no Senado, manifestaram-se as Comissões de
Legislação Social e de Economia, ambas opinando
pela rejeição do projeto.
Deve-se ressaltar, desde logo, que a douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, apesar de aprovar a proposição, reconheceu
ser Inócua por não obrigar ninguém a cumprir qualquer obrigação, justamente por não instituir qualquer
regra de direito.
Nosso ponto de vista já foi exposto na Comissão
de Legislação Social, onde afirmamos:
"Não há dúvida de que as leis, meramente
autorlzatlvas, por carecerem de força executória, são, doutrinariamente, anómalas. Não instituindo direito novo, não criando obrigações ou
deveres, não coagindo, não determinando sanções ao lnfra ter, perdem-se na Inocuidade, no
vazio.
Diz a Constituição ·que ninguém é obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei. Ora, não existe qualquer
disposição legal impeditiva de que o empregado,
em comum acordo com seu patrão, autorize o
desconto, em folha, das prestações mensais de
empréstimos contraídos. Ao contrário. Quem
sofre esse impedimento é o empregador, como
se vê do artigo 462, da Consolidação das Leis
do Trabalho. De outro lado, a Caixa Económica
Federal, por meio de convênios com empresas
e sindicatos, já faz rotineiramente e há anos
empréstimos "em consignação" a trabalhadores
e funcionários públicos."
As razões apresentadas foram acolhidas também
pela Comissão de Economia, em parecer da lavra do
eminente Senador Ruy Santos.
Entendemos ser o Projeto de Lei da Câmara
n.• 72, de 1975, perfeitamente dispensável, face a
Inocuidade que apresenta.
_ Opinamos, em face destas razões, pela sua reje!çao.
Sala das Comissões, 17 de março de 1977. -Paulo
Brossard, Presidente - Domiclo Gondlm Relator Ruy Santos - Magalhães Pinto - Bel~idlo Nunes
- Lourlval Baptista - Saldanha Derzi - Ruy Carneiro - Wilson Gonçalves,
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PARECERES N,oo 29 E SO DE 1917
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n.• 26, de 1976 (n.0 63-A/76, na Câmara dos
Deputados), que "aprova as contas da Petróleo
Brasileiro S/A - PETROBRA:'S - e suas
subsld:lá.rlas ~tirobrás Quí:mlcaj S/A PETROQUISA - Petrobrás Dlstdbuldora S/A,
Petrobrás Internacional S/A - BRASPETRO
- e Companhia de Petróleo da Amazônia COPAM - relativas ao exercício de 1972".
PARECER N.0 29, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Belvidio Nunes.
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos
Deputados, visa a aprovar as contas da PETROBRAS
e suas subsidiárias, relativas ao exercício financeiro
de 1972.
A matéria, após ser julgada pelo Tribunal de Contas da União, é submetida à. apreciação do Congresso,
na forma do disposto no art. 32 da Lei n. o 2. 004, de
1953, tendo recebido na Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas da outra casa Legislativa, aprofundado estudo de que resultou a proposição em tela.
A posição, reiteradamente manifestada por esta
Comissão em relação a casos idênticos, é a de que não
podem as leis ordinárias instituidoras de entidades
públicas, fixar, por falta de hierarquia, os procedimentos que devam ser adotados, no ~arlamento, com
referência à. fiscalização de suas contas.
Mais recentemente, a Lei n.O 6,223/75, regulamentando o art. 70 da Constituição, estabelece, em
seu art. 5. 0 , § 2.0, que somente em havendo representação do TCU sobre irregularidades ou abusos por
ele verificados, caberá à referida Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da Câmara,
a Iniciativa da apresentação de Projeto de Decreto
Legislativo.
Isso, todavia, não significa minimização das funções do Congresso, pois nada Impede que, ao conhecer de defeitos que viciem tais contas, o.dote
as providências que julgue necessárias para saná-los,
através de medidas que lhe são peculiares, como as
Comissões Parlamentares de Inquérito e os pedidos
de informações, ou acionando, especificamente, o
elenco dos meios de controle indicados no art. 3.0
da mencionada Lei n.• 6.223/75, mediante requisição
ao TCU.
Diante do exposto, e considerando que o Projeto
enquadra-se na situação daqueles sobre os quais esta
Comissão já firmou posição, bem como inexiste representação do Tribunal de Contas que justifique a ediçãq de Decreto Legislativo, opinamos pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Helvídio Nunes, Relator
- Renato Franco - José Llndoso - Henrique de La
Rocque - Italívlo Coelho - Heitor Dias.
PARECER N. 0 SO, DE 1977
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Paulo Brossard.
O Projeto ora submetido à. apreciação desta Comissão, originário da Câmara dos Deputados, constitui matéria sobre a qual, reiteradamente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal já
mo.nlfestou sua posição, decidindo que, em tais casos,
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por lneX!stlrem ra2ões que determinem a edição de
Decreto Legislativo, o arquivamento da proposição é
a medida que melhor se ajusta à espécie.
Assim, e porque entendemos merecer acolhida a
decisão ela Comissão ele Constituição e Justiça, somos,
também, pelo arquivamento do presente projeto.
Sala das Comissões, 17 de março de 1977.- Do·
mlclo Gondlm, Presidente eventual - Paulo Brossard, Relator - Ruy Santos - Ruy Carneiro - Ma·
ralhães Pinto - Helvídlo Nunes - Lourival Baptista
- Saldanha Derzl - Willlon Gonçalves.
PARECERES N.•• 31 E 32, DE 1977
Sobre o !Projeto de Decreto Legislativo n.•
33, de 1976 (N.0 70-A na Câmara dos Deputados), que "Aprova as contas da Petróleo Brasileiro S/A- PETROBRAS- relativas ao exercício de 1968.
PARECER N.0 31, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Belvídio Nunes.
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos
Deputados, tem por fim aprovar as contas da ..... .
PETROBRAS, relativas ao exercício financeiro de
1968.
De acordo com o que dispõe o art. 32 da Lei
n.• 2. 004, de 1953, a matéria, após ser julgada pelo
Tribunal de Contas da União, é submetida à aprecia·
ção do Congresso. A Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de contas da outra casa Legislativa,
depois de ter procedido a um estudo minucioso, ofe·
receu a proposição em tela.
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PARECER N.0 32, DE 1977
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Paulo Brossard.
O Projeto ora submetido à apreciação desta. Co·
missão, originário da Câmara dos Deputados, constitui matéria sobre a qual, reiteradamente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal já
manifestou sua posição, decidindo que, em tais casos,
por lneX!stlrem ra2ões que determinem a ~dlção de
Decreto Legislativo, o arquivamento da proposição é a
~Dedlda que melhor se ajusta à espécie.
Assim, e porque entendemos merecer acolhida a
decisão da Comissão de Constituição e Justiça, somos
também pelo arquivamento do presente projeto.
. Sala das Comissões, 17 ele março de 1977. - DomJcio Gondim, Presidente eventual -!Paulo Brossard,
Relator - Ruy Santos - Ruy Carneiro - Magalhães
Pinto - Helvídio Nunes - Lourlval Baptista - Sal·
danha Derzl - Wilson Gonçalves.
PARECERES N.•• 33 e 34, DE 1977
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0
32, de 1976 (n.O 69-A, de 1976, na Câmara dos
Deputados), que "Aprova a prestação de contas
da Rede Ferroviária Federal S/A e de suas sub·
sidiárias, relativas ao exercício de 1973".

PARECER N•33, DE 1977

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Belvídio Nunes.
Originário da Câmara dos Deputados, vem a esta
Comissão o Projeto de Decreto Legislativo n.O 32, de
1976, que visa a aprovar as contas da Rede Ferroviária Federal S/A e de suas subsidiárias, relativas
Em casos anteriores, Idênticos ao presente e já
apreciados por estã. Comissão, foi fixada a posição· ao exercício de 1973.
deste Orgão Técnico de que não podem as leis ordi·
Atendendo ao disposto no art. 32 da Lei n.O 2. 004,
nárlas instituidoras de entidades públicas, fixar, por
de 1953, a matéria, após ser julgada pelo Tribunal
falta de hierarquia, os procedimentos que devam ser
de Contas da União, é submetida à apreciação do
adotados, no Parlamento, com referência à flscali·
Congresso. A Comissão de Fiscalização Financeira e
zação de suas contas,
Tomada de Contas da outra casa Legislativa procedeu
a um minucioso estudo, do qual resultou a proposição
A Lei n.• 6.223/75, recentemente promulgada e
em exaine.
que regulamenta o art. 70 da constituição, estabelece,
em seu art. 5.0, § 2.0, que tão-só em casos de repre·
Este Orgão Técnico, ao apreciar outras proposisentação do TCU sobre Irregularidades e abusos por
ções Idênticas à presente, fixou a posição de que não
ele verificados, caberá à referida Comissão de Flscapodem as leis ordinárias instituidoras de entidades
llzação Financeira e Tomada de Contas da Câmara,. públlcas, fixar, por falta de hierarquia, os procedi·
mentos que devam ser adotados, no Parlamento, com
a Iniciativa da apresentação de Projeto de Decreto
referência à fiscalização de suas contas.
Legislativo.
A Lei n.• 6.223/75, recentemente promulgada, reNo entanto, Isso não diminui as funções do Congresso, pois nada Impede que, ao conhecer defeitos
gulamenta o art. 70 da Constituição e estabelece em
que viciem tais contas, adote as providências que
seu art. 5;0, § 2.0, que só havendo representação do
julgue necessárias para saná-los, atrav~s de medidas
TCU sobre Irregularidades ou abusos por ele verificados, caberá à referida Comissão de Fiscalização FIque lhe são peculiares, como as Comlssoes Pa!lamentares de Inquérito e os pedidos de !nformaçoes, ou
nanceira e Tomada de Contas da Câmara, a Iniciativa
da apresentação do Projeto de Decreto Legislativo.
aclonando, especificamente, o elenco dos meios de
controle indicados no art. 3.0 da mencionada Lei n.•
Isso, porém, não vem diminuir as funções do Con6.223/75, mediante requisição ao TCU.
gresso, desde que nada. Impede que, ao conhecer defeiEm face do acima exposto, e considerando que
tos que viciem tais contas, adote as providências que
o Projeto enquadra-se no. situação dO.q!;Jeles sobre os
julgue necessárias para saná-los, através de medidas
quais esta Comissão já afirmou pos!çao, bem como
que lhe são peculiares, como as Comissões ParlamenlneX!ste representação do Tribunal de Contas que justares de Inquérito e os pedidos de Informações, ou
tifique a edição de Decreto L!lglslatlvo, opinamos
aclonando, especificamente, o elenco dos meios de
controle Indicados no art. 3.• da referida Lei númepelo seu arquivamento.
ro 6.223/75, mediante requisição ao TCU.
Sala das comissões, 24 de novembro de 1976. Assim, considerando que o Projeto enquadra-se
Accloly Filho, Presidente - Helvídlo Nunes, Relator
- Nelson Carneiro - José Llndoso - Henrique de na situação daqueles sobre os quais esta Comissão já
firmou posição, bem como lnexlste representação do
Lo. Rocque - Ito.lívio Coelho - Heitor Dias.
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Tribunal de contas que justifique a edição de Decreto
Legislativo, somos pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1976. Accloly Filho, Presidente - Helvídlo Nunes, Relator
- Nelson Carneiro - José Lindoso -Henrique de La
Rocque - Italívio Coelho - Heitor Dias.
!PARECER N.0 34, DE 1977
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Paulo Brossard.
o proJeto ora submetido à. apreciação desta Comissão, originário da Câmara dos Deputados, constitui
matéria sobre a qual, reiteradamente, a Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal já manifestou sua posição, decidindo que, em tais casos por
lnexlstlrem razões que determinem a edição de D~cre
to Legislativo, o arquivamento da proposição é a medida que melhor se ajusta à. espécie.
Assim, e porque entendemos merecer acolh1da a
decisão da Comissão de Constl tuição e Justiça, somos
também pelo arquivamento do presente projeto.
, Sala das Comissões, 17 de março de 1977.- DomJcio Gondim, Presidente eventual - Paulo Brossard, Relator - Ruy Santos - Ruy Carneiro - Magalhães Pinto - Helvídlo Nunes - Lourlval Baptista
- Saldanha Derzi - Wllson Gonçalves.

.•
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PARECERES N•s 35 E 36, DE 1977
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.•
31, de 1976 (n.0 65-A, de 1976, na Casa de origem), que "aprova as contas da Rede Ferrovárla S.A. e suas subsidiárias, relativas ao exercício de 1970".
PARECER N• 35, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Belvídio Nunes.
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos
Deputados, aprova as contas da Rede Ferroviária
Federal S.A. e de suas subsidiárias, relativas ao exercício financeiro de 1970.
Decorre a providência legislativa da remessa, feita
àquela Casa, pelo Tribunal de Contas da União, dos
autos do Processo TC 11 286/71, na forma do parágrafo único do art. 34, da Lei n. 0 3.115, de 16 de
março de 1957, que preceitua:
"O Tribunal de Contas examinará e dará
parecer sobre as comas e balanços, considerando-os à luz dos princípios e normas da administração e contabilidade privadas, e os enviará ao Congresso Nacional, para julgamento,
até 30 de junho impreterivelmente. Julgados
pelo congresso Nacional, adotará estas medidas tendentes a melhorar o funcionamento da
R. F. F. s. A. e restituirá as Contas do Poder
Executivo para que este promova Imediatamente
as providências necessárias contra os responsáveis pelas irregularidades e abusos verificados."
Na Comissão de Flscallzação Financeira e Tomada
de Contas da Câmara, o processo mereceu aprofundado estudo concluindo-se pela sua aprovação, já
que do exame alí realizado "náo resultou dúvida sobre
sua lisura, tendo sido Inclusive cumpridas todas as
diligências determinadas pelo TCU".
O Senado Federal, entretanto, acolhendo reiteradas decisões desta Comissão - Inclusive sobre os
Projetos n. 0 s 39, 40, 41, 42, 44, 45 e 46, de 1972, que
Igualmente versavam sobre contas da Rede Ferro-
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viária Federal -, tem entendido que as referências
existentes nas leis que criaram as entidades da administração lndlreta, com relação aos procedimentos
legislativos que devam ser adotados quanto à fiscalização de suas contas, carecem de fundamento
jurídico-constitucional, por verificar-se, como bem o ·
acentuou o Ilustre Senador José Sarney, no seu parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo n,o 24, de
1971, relativo às contas do Serviço Federal do Processamento de Dados (SERPRO), "que uma lei ordinária não pode, por falta de hierarquia, estabelecer
obrigação para o Congresso Nacional, alterando o
elenco de competência stricti juris fixado pela Constituição Federal".
Dentro desse elenco, e na espécie configurada, o
pronunciamento do Congresso por via de decreto legislativo, só seria exigido quando se tratasse do julgamento de contas do Presidente da República, conforme os expressos termos do art. 44, Item VIII, da
Carta Magna. Era o entendimento, sem que tal não
obstante, prejudicasse a autonomia do Legislativo,
pois em se constatando, de apreciação de contas, qualquer irregularidade que justificasse a Indicação de
providências obj etivas, tendentes à apuração de responsabllldades ou à aplicação de punições, as casas
Legislativas adotariam "as medidas que julgarem convenientes, ao exame das contas remetidas à. sua apreciação", nunca porém através da edição dos decretos
legislativos, os quais, dessa forma, estariam decaindo
de Importância e significação".
Por Isso que, segundo o citado Parecer Samey,
"as comunicações feitas pelo Tribunal de Contas, ao
Congresso Nacional, no que tange a órgãos vinculados
à. administração pública, não carecem de manifestação
expressa, em termos de proposição legislativa, mas,
tão somente, de apreciação e consequente arquivamento".
Discorrendo sobre a matéria em voto separado,
o Sr. Senador Nelson Carneiro acolheu o mesmo raciocínio, tendo em vista o tato de não ter sido regulamentado o art. 45 da Constituição ("a lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder
Executivo, Inclusive os da admlnlstração lndireta"),
o que, como salienta "não Impede que o Congresso
Nacional, ao conhecer de vícios extrlnsecos evidentes,
Jogo tome as providências que lhe cabem, através de
outros meios de fiscalização, como as Comissões Parlamentares de Inquérito e os pedidos de lnformaçõe.s
às autoridades competentes".
Depois disso foi aprovado a Lei n.o 6.223 de 14
de julho de 1975 - dispondo sobre a fiscalização
financeira e orçamentária da União, pelo Congresso
Nacional.
O novo diploma velo dlclpllnar o preceituado no
art. 70 da Constituição, que é especifico sobre a
matéria, .e não o art. 45, que se refere a "atos" em
sentido amplo, embora devam ser Interpretados conjuntamente, como é de bom alvitre, em se tratando de
direito constitucional.
Na justificação do Projeto que se transformou na
lei dlclp!lnadora, destaca seu Autor, o eminente Senador Magalhães Pinto, o fato da Constituição ao
confiar o controle externo da flscallzação f!nanéelra
e orçamentária da União ao Congresso Nacional recomendar se faça ele com auxilio do Trlbunai de
Contas. Isso significa que "não é o Congresso que se
movimenta exteriormente. Exerce, em seu nome e por
ele, essa função, o Tribunal de Contas. Este é que
vai colher, aos órgãos da administração públlca os
elementos para o exercício, pelo Congresso Nacional,
de sua missão fiscalizadora da situação e atlvldades
financeiras e orçamentárias".
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Por Isso que, em d!reção objetlva à questão em
foco, vamos encontrar no § 2.0 , do art. s.o dessa lei,
a competência à Comissão de Fiscalização Financeira
e Tomada de Contas da Câmara, para "emitir parecer,
concluindo pela apresentação de Projeto de Decreto
Legislativo", nos casos em que haja recebido do Tribunal de Contas, como enuncia o caput do referido
artigo 5. 0 "sobre Irregularidades ou abusos por ele
verificados com Indicação dos responsáveis".
Esse dispositivo consagra e reforça a jurisprudência desta Comissão, porquanto, obvia e !mpllcltamente, dispensa o Congresso, ao exercer sua função,
daquela "manifestação expressa, em termos de proposição legislativa", condenada pelo Parecer do Senador
José Sarney, salvo se ocorrer a representação do TCU.
Diante do exposto, e considerando que !nexlste
representação do Tribunal de contas que justifique
a edição do Decreto Legislativo, opinamos pelo arquivamento da matéria, com a presente proposição.
Sala ?as Comissões, 26 de outubro de 1976. Acc!oly F1lho, Presidente - Helvídlo Nunes Relator
-Henrique de La Roque - Otto Lehmann .:._ Dirceu
Cardoso - Heitor Dias - ltalívlo Coelho.
PARECER N•> 36, DE 1977

Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Paulo Brossard.
O projeto ora submetido à apreciação desta Comissão, originária da Câmara dos Deputados, Constitui matéria sobre a qual reiteradamente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal já
manifestou sua posição, decidindo que, em tais casos,
por !nexlstlrem razões que determinem a edição de
Decreto Legislativo, o arquivamento da proposição é a
medida que melhor se ajusta à espéc.!e;
.Assim, e porque entendemos merecer acolhida
a decisão da Comissão de Constituição e Justiça,
somos também pelo arquivamento do presente projeto.
Sala das Comissões, 17 de março de 1977. Domíclo Gondln; Presidente eventual, Paulo Bro9sard,
Relator - Ruy Santos - Ruy Carneiro - Magalhii.es
Pinto - Helvídlo Nunes - Lourlval Baptista - Saldanha Derzí - Wílson Gonçalves.
PARECERES N•s37 E38, DE 1977

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0
34, de 1976 (n.0 68-A/76 na Cãm.axa dos Deputados), que "aprova as contas da Rede Ferroviãrla Federal S/A e de suas subsidiárias, relativas ao exercício de 1972",
PARECER N<' 37, OE 1977

Da Comissão de Constituição e Justiça.
Relator: Senador Helvídio Nunes.
Chega no exame desta Comissão, oriundo da Càmara dos Deputados, projeto que visa a aprovar as
contas da Rede Ferroviária Federal S/ A e de suas
subsidiárias, relativas ao exercício de 1972.
A matéria, após ser julgado pelo Tribunal de
Contas da UnHio, de acordo com o disposto no art.
32 da Lei n.o 2.044, de 1953, é submetida à apreciação
do Congresso e a Comissão de Fiscalização Financeira
e Tomada de Contas daquela casa real!zou aprofundado estudo de que resultou o projeto em tela.
EstCI. Comissão, ao apreciar casos Idênticos já
reiterou Cl. su" poslc;ftO que é a de que não po~em as
leis ordinúmts tnstltuldorns ele entidades publicas,
flxCI.r. por falt:• de hierarquia. os procedimentos que
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devam ser adotados, no Parlamento, com referência
à fiscalização de suas conta,;;.
Recentemente,' o. Lei n.0 G.223/75, ao regulamentar o art. 70 da Constituição, estabelece, em seu art.
5.a § 2.0, que só em casos de representação, do TCU
sobre Irregularidades ou abusos por ele verificados,
caberá à referida Comissão de Fiscalização Financeira
e Tomada de Contas da Câmara, a iniciativa da
!<presentação de Projeto de Decreto Legislativo.
Isso, entretanto, não significa enfraquecimento
das funções do Congresso, pois nada Impede que, ao
conhecer defeitos que viciem tais contas, adote as
providências que julgue necessárias para saná-los,
usando as medidas que lhe são peculiares, como as
Comissões Parlamentares de Inquérito e os pedidos
de Informações, ou aclonado, especificamente, o elenco
dos meios de controle Indicados no art. 3. 0 da citada
Lei n.0 6. 223/75, mediante requisição ao TCU.
Diante do exposto, e considerando que o Projeto
enquadra-se na situação daqueles sobre os quais esta
Comissão já firmou posição, e inexlstlndo, ainda, representação do Tribunal de Contas que justifique a
edição de Decreto Legislativo, somos pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Helvídio Nunes, Relator .
- Nelson Carneiro - José Llndoso - Henrique de
La Roque - Italívio Coelho - Heitor Dias.
PARECER N•38, DE 1977

Da Comissão de Finan~as
Relator: Senador Paulo Brossard.
o projeto ora submetido à apreciação desta Comissão, originária da Câmara dos Deputados, constitui matéria sobre a qual, reiteradamente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal .já
manifestou sua posição decidindo que, em tais casos,
por !nexlstlrem razões que determinem a edição de
Decreto Legislativo, o arquivamento da proposição é
a medida que melhor se ajusta à espécie.
Aes!m, e porque entendemos merecer acolhida a
decisão da Comissão de Constituição e Justiça, somos
também pelo arquivamento do presente projeto.
Sala das Comissões, 17 de março de 1977. Domíclo Gondln, Presidente eventual - Paulo Brossa.rd, Relator- Ruy Santos - Ruy Carneiro - Magalhães Pinto - He1vídlo Nunes - Lourlval Baptista
- Saldanha Del'li - Wi!lJOn Gonçalvea.
PARECERES N•s 39 E 40, DE 1977

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n,0 35, de 1976 (N. 0 71-A/76, na origem), que
"aprova as contas da Petróleo Brasileiro S/A
PETROBRAS - e sua subsidiária, relativas ao
exercício de 1970.
PARECER N.0 39, DE 1977
Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvídlo Nunes.
Originário da Câmara dos Deputados, vem ao
exame desta Comissão projeto que visa a aprovar
as contas da PETROBRAS e sua subsidiária, relativas ao exercic!o de 1970.
Na forma elo disposto no art. 32 da Lei n. 0 2.044,
de 1953, a matéria, após ser julgada pelo Tribunal de
Contas dt\ União, é submetida à apreciação do Congresso e recebeu, da Coml~são de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da outra Casa legislativa,
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aprofundado estudo de que resultou a proposição
em tela.
A posição, reiteradamente manifestada por esta
Comissão de Constituição e Justiça em relação a
casos Idênticos, é a de que não podem as leis ordinárias Instituidoras de entidades públlcas, fixar, por
falta de hierarquia, os procedimentos que devem ser
adotados, no Parlamento, com referência à flscallzação de suas contas.
A Lei n.• 6.223/75, recentemente, ao regulamentar o art. 70 da Constituição, estabelece, em seu art,
5.0 , § 2.0 , que só havendo representação do TCU sobre Irregularidades ou abusos por ele verificados,
caberá à referida Comissão de Flscallzação Financeira e Tomacloa. de Contas da Câmara, Iniciativa da
apresentação de Projeto de Decreto Legislativo.
No entanto, isso não significa minimização das
funções do Congresso, pois nada Impede que, ao conhecer defeitos que v!c!am tais contas, adote as providências que julgue necessárias para saná-los, através de medidas que lhe são pecullares, como as Comissões Parlamentares de Inquérito e os pedidos de
Informações, especl!lcamente, o elenco elos meles de
controle Indicados no art. 3.0 da mencionada Lei
n.• 6.223/75, mediante requisição ao TCU.
Diante do exposto, e considerando o Projeto enquadrado na situação daqueles sobre os quais esta
Comissão já firmou posição, e como lnexlste representação do Tribunal de Contas que justifique a edição
de Decreto Legislativo, opinamos pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Helvidio Nunes, Relator
-Nelson Carneiro - José Lindoso - Henrique de
La Rocque - Itallvlo Coelho - Heitor Dias.
PARECER N.0 40, DE 1971
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Paulo Brossard
o projeto, ora submetido à apreciação desta Comissão, originário da Câmara dos Deputados, constitui matéria sobre a qual, reiteradamente, a Comissão
de Constituição e Justiça do Senado Federal já manifestou sua posição, decidindo que, em tais casos,
por lnexlstlrem razões que determinem a edição de
Decreto Legislativo, o arquivamento da proposição é
a medida que melhor se ajusta à espécie.
Assim, e porque entendemos merecer acolhida a
decisão da COmissão de Constituição e Justiça, somos
também pelo arquivamento do presente projeto.
Sala das Comissões, 17 de março de 1977. - Domício Gondim, Presidente eventual - Paulo Brossard, Relator - Ruy Santos - Ruy Carneiro Magalhães Pinto - Helvídio Nunes - Lourival Baptista - Saldanha Derzi - Wilson Gonçalves.
PARECERES N.0 s 41 E 42, DE 1977
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n.• 27, de 1976 (n.O 62-A/76, na Câmara dos
Deputados), que "aprova as contas do Petróleo
Brasileiro S/A - PETROBRAS - e suas subsidiárias Petrobrás Química S/ A - Petroqulsa e Petrobrás Distribuidora S/ A, relativas ao exercício de 1971".
PARECER N.O 41, DE 1977
Da Comissão de Constituição c Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes.
O Projeto sob exame, orlglnlirlo da Câmara dos
Deputados, visa a aprovar as contas da PETROBRAS
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e suas subsidi:irias, relativas ao exercício financeiro
de 1971.
A matéria, após ser julgada pelo Tribunal de
Contas d·a União, é submetido. à apreciação do congresso, na forma do disposto no art. 32 do. Lei n.O 2.004,
de 1(153, tendo recebido na Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas da outra casa legislativa, aprofundado estudo de que resultou a proposição em tela.
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A posição, reiteradamente manifesto.da por esta
Comissão cm relação a casos Id-ênticos, é a de que
não podem as leis Ol'dinárlas instituidoras de entidades públicas fixar, por falta de hierarquia, os procedimentos que devem ser adotados, no Parlamento,
como referência à fiscalização de suas contas.
Mais recentemente, a Lei n. 0 6.223/75, regulamentando o art. 70 da Constituição, estabelece, em
seu art. 5. 0 § 2. 0 , que somente em havendo representação do TCU sobre Irregularidades ou abusos por
ele verificados caberá à referida Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da Câmara,
a iniciativa da apresentação de Projeto de Decreto
Legislativo.
Isso, toda via, não significa minimização das funções do Congresso, pois nad-a Impede que, ao conhecer
de defeitos que viciem tais contas, adote as providências que julgue necessárias para saná-los, através
de medidas que lhe são peculiares, como as Comissões Parlamentares de Inquéritos e os pedidos de lnformações, ou aclonado, especialmente, o elenco dos
meios de controle indicados no art. 3.0 da mencionada Lei n. 0 6.223/75, mecHante requisição ao TCU.
Diante do exposto, e considerando que o Projeto
enquadra-se na situação daqueles sobre os quais esta
Comissão já firmou posição, bem como lnexlste representação do Tribunal de Contas que justifique a
edição de Decreto Legislativo, opinamos pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Helvídio Nunes, Relator
- Renato Franco - José L!ndoso - Henrique de La
Rocque - Italívio Coelho - Heitor Dias,
PARECER N.• 42, DE 1977
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Paulo Brossard.
O projeto ora submetido à apreciação desta Comissão, originário da Câmara dos Deputados, constitui matéria sobre a qual, reiteradamente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal já
manifestou sua posição, decidindo que, em tais casos,
por lnex!st!rem razões que creterm!nem a edição de
Decreto Legislativo, o arquivamento da proposição é
a medida que melhor se ajusta à espécie.
Assim, e porque entendemos merecer acolhida a
decisão da Comissão de Constituição e Justiça, somos
também pelo arquivamento do presente projeto.
Sala das Comissões, 17 de março de 1977. Domíclo Gondim, Presidente eventual - Paulo Brossard, Relator - Ruy Santos - Ruy Carneiro - Magnlhiics Pinto - Helvíd!o Nunes - Lourival Baptista
-Saldanha. Dcrzi - Wilson Gonçalves.
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PARECERES N.0 s 43 e 44, DE 1977
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n,0
30, de 1976 (n.• 64-A/76, na Câmara dos Deputados), que "aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS - e de suas
subsidiárias, relativas ao exercício de 1973".
PARECER N.0 43, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes.
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos
Deputados, visa a aprovar as contas da PETROBRAS
e suas subsidiárias, relativas ao exercício financeiro
de 1973.
A matéria, após ser julgada pelo Tribunal de
Contas da União, é submetida à apreciação cl:o Congresso, na forma do disposto no art. 32 da Lei n.0
2. 004, de 1953, tendo recebido na comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da outra casa
Legislativa, aprofundado estudo de que resultou a
proposição em tela.
A posição, reiteradamente manifestada por esta
Comissão em relação a casos Idênticos, é a cl:e que
não podem as leis ordinárias Instituidoras de entidades públicas, fixar, por falta de hierarquia, os procedimentos que devam ser adotados, no Parlamento,
com referência à fiscalização de suas cantas.
Mais recentemente, a Lei n.0 6.223/75, regula·
mentando o art, 70 da Constituição, estabelece, em
seu art. 5.•, § 2.0 , que somente em havendo representação do TCU sobre irregularidades ou abusos por ele
verificados, caberá à referida Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da Câmara a
Inicia tlva da apresentação de Projeto de Decreto Legislativo.
Isso, todavia, não significa minimização das funções do Congresso, pois nada Impede que, ao conhecer de defeitos que viciem tais contas, adote as providências que julgue necessárias para saná-los, através de medidas que lhe são peculiares, como as comissões Parlamentares de Inguérlto e os pedidos de
informações, ou acionando, especificamente, o elenco
dos meios de controle indicados no art. 3. 0 da mencionada Lei n.• 6.223/75, mediante requisição ao TCU.
Diante do exposto, e considerando que o Projeto
enquadra-se na situação daqueles .lebre os quais esta
Comissão já firmou posição, bem como inexlste representação do Tribunal de Contas que justifique a
edição de Decreto Legislativo, opinamos pelo seu
arquivamento.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Helvidlo Nunes, Relator
- Renato Franco - José Lindoso - Henrique de La
Rocque - Italívio Coelho - Heitor Dias.
PARECER N.0 44, DE 1977
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Paulo Brossard.
O projeto ora submetido à apreciação desta comissão, originário da Câmara dos Deputados, constitui mtttérla sobre a qual, reiteradamente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fed•eral
já manifestou sua posição, decidindo que, em tais
casos, por lnexistirem razões que determinem a edl·
çüo do Decreto Legislativo, o arquivamento da proposição é a medida que melhor se ajusta a espécie.
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~sslm, e porq~e entendemos merecer acolhida a
declsa,o da Comlssao de Constituição e Justiça, somos
tambem pelo arquivamento do presente projeto.
Sala das Comissões, 17 de março de 1977 Domicio Gondim, Presidente eventual - Paulo B~os
sard, Relator - Ruy Santos - Ruy Carneiro - Magalhães Pinto - Helvidio Nunes - Lourival Baptista
- Saldanha Derzi- Wilson Gonçalves.

PARECERES N.Os 45 E 46, DE 1977
O Projeto de Decreto Legislativo n.• 38, de
1976 (n,0 72-A/76, na Câmara dos Deputados),
que "aprova as contas da Rede Ferroviária Federal S/A e de suas subsidiárias, relativas ao
exercício de 1974.

PARECER N. 0 45, DE 1977
Da Comissão de Constitllição e Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes.
•O Projeto sob exame, originário da Câmara dos
Deputados, visa a aprovar as contas da Rede Ferrovlári~ Federal S/A e de suas subsidiárias, relativas ao
exerc1clo de 1974.
A matéria, apôs ser julgada pelo Tribunal de
Contas da União, é submetida à apreciação do Congresso, na forma do disposto no art. 32 da Lei n.•
2. 004, de 1953, tendo recebido, na Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da outra casa Legislativa, aprofundado estudo de que resultou
a proposição em tela.
A posição, reiteradamente manifestada por esta
Comissão de Constituição e Justiça em relação a casos idênticos, é a de que não podem as leis ordinárias
Instituidoras de entidades públicas fixar, por falta de
hierarquia, os procedimentos que devam ser adotados,
no Parlamento, com referência à fiscalização de suas
contas.
Mais recentemente, a Lei n.• 6.223/75, regulamentando o art. 70 da Constituição, estabelece, em
seu_ art .. 5.0 , § 2.0, que somente em havendo representaçao do TCU sobre Irregularidades ou abusos por ela
verificados, caberá à referida Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de cantas da Câmara a
Iniciativa da apresentação de Projeto de Decreto Legislativo,
Isso, porém, não significa a minimização das funções do Congresso, pois nada Impede que, ao conhecer defeitos que viciem tais contas, adote as providências que Julgue necessárias para saná-los, através de medidas que lhe são peculiares, como as Comissões Parlamentares de Inquérito e os pedidos de
Informações, ou acionando, especificamente, o elenco dos meios de controle Indicados no art. s.o da mencionada Lei n.O 6.223/75, mediante requisição ao TCU.
Desta forma, e considerando que o Projeto enquadra-se na situação daqueles sobre os quais esta
Comissão já firmou poslçiio, bem como lnexlste representação do Tribunal de Contas que justifique a
edição c!e Decreto Legislativo, opinamos pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1976. Accloly Filho, Presidente - llelvídio Nunes, Relator
- Nelson Carneiro - José Lindoso -Henrique de La
Rocque - Italívio Coelho - licitar Dias.
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PARECER N.0 46, DE 1977
Da Comi.ssio de Fina.nç11s

Março de1977

- da Câmara Municipal de Cac!mbln!las - AL;
- da Câmara Municipal de Cajueiro - AL;
- da Câmara Municipal de campo Grande -

AL;
Relator: Senador Paulo Brossard.
- da Câmara Municipal de Carneiros - AL;
o projeto ora submetido à apreciação desta Co- da Câmara Municipal de Paulo Jacinto - AL;
missão, orlglnãrlo da Câmara dos Deputados, cons- da Câmara Municipal de Pilar - AL;
titui matéria sobre a qual, reiteradamente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal já
- da Câmara Municipal de Alagolnhas - BA;
manifestou sua posição, decidindo que, em tais casos,
- da Câmara Municipal de Bonina! - BA;
por lnexlstlrem razões que determinem a edição de
- da Câmara Municipal de Camacan - BA;
Decreto Legislativo, o arquivamento da proposição é
- da Câmara Municipal de Cordeiros - BA;
a medida que melhor se ajusta à espécie.
da Câmara Municipal de Ib!peba - BA;
Assim, e porque entendemos merecer acolhida a
da Câmara Municipal de Ib!rapoã - BA;
decisão da Comissão de Constituição e Justiça, somos
também pelo arquivamento do presente projeto.
- da Câmara Municipal de Itamar! - BA;
- da Câmara Municipal de Jaguarari - BA;
Sala das Comissões, 17 de março de 1977. - Domiclo Gondim, Presidente eventual - Paulo :Srossard,
- da Câmara Municipal de Morparã - BA;
Relator - Ruy Sa.ntos - Ruy Carneiro - Magalhães
- da Câmara Municipal de santa Maria da VIPinto - Helvídio Nunes - Lourival Baptista - Sal- tória- BA;
danha Derzl - Wilson Gonçalves.
- da Câmara Municipal de Meruoca - CE;
- da Câmara Municipal de Alegre - ES;
EXPEDIENTE RECEBIDO
-da Câmara Municipal de Iúna- ES;
- da Câmara Municipal de Guaçuí - ES;
LISTA N. 0 2, DE 1977 - EM 21 DE MARÇO DE 1977
da Câmara Municipal de Alto Paraíso- GO;
Comunicação de Eleição e Posse:
- da Câmara Municipal de Dois Irmãos - GO;
- do Ministro Carlos Thompson Flores, para o
- da Câmara Municipal de Duerê - GO;
cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal
da Câmara Municipal de Gurupl - GO;
-DF;
-da
Câmara Municipal de Israelândia- GO;
- do Desembargador Mauro José Pereira, para
- da Câmara Municipal de Monte Alegre de
o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso,
Goiás- GO;
_ da Câmara Municipal de Pedro Afonso - GO;
Comunicação de Eleição e Posse - Prefeitos:
da Câmara Municipal de Ponte Alta do Bom
- do Município de Santana do Mundaú - AL;
JesusGO;
- do Município de Côcos - BA;
da
Câmara Municipal de Codó - MA;
- do Município de Nazaré - BA;
da
Câmara
Municipal de João Lisboa - MA;
- do Municipio de Wagner - l3A;
•
- do Município de Filadélfia - GO;
- da Câmara Municipal de São Raimundo das
Mangabelras - MA;
- do Município de Plndorama - GO;
- do Município de Anapurus - MA;
-·da Câmara Municipal de Caarapó - Mr;
- do Município de Bom Jardim - MA;
- da Câmara Municipal de Ivlnhema - MT;
-do Município de Porto Franco- MA;
-da Câmara Municipal de Nav!raí - MT;
- do Município de Sítio Novo - MA;
- da Câmara Municipal de Coração de Jesus - do Município de Aguas Vermelhas - MG;
MG;
- do Município de Araçuai - MG;
- da c·amara MunI c!pal de Diamantina - MO;
- do Município de Espera Feliz- MG;
- da Câmara Municipal de Itablra - MG;
- do Município de Perdigão - MG;
- da Câmara Municipal de Marlpá de Minas - do Município de Santo Antônio do Amparo MG;
MG;
- da Câmara Municipal de Monte Azul - MG;
- do Município de Serranos- MG;
-da Câmara Municipal de Padre Paraíso- MG;
- do Município de Melgaço - PA;
- do Município de Pedra Branca- Pl3;
- da Câmara Municipal de Rio Pomba - MG;
- do Município de Bonito - PE;
- da Câmara Municipal de São Domingo da
Prata- MG;
- do Mun!cip!o de Petrolina - PE;
- do Município de Serra Talhada - PE;
- da Câmara Municipal de São João da Ponte
- do Município de Nova Trento- SC;
-MG;
- do Município de S. Bonifácio - SC.
-da Câmara Municipal de Uberlând!a- MG;
Comunicação de Eleição e Posse -Mesa Diretora:
....: da Cámara Municipal de Capitão-Poço - PA;
- da Assembléia Legislativa do Estado da Bahla;
- da Câmara Municipal de Santana do Araguala
- da Assembléia Legislativa do Estado de Galãs; -PA;
- da Assembléia Legislativa do Estado do Mara- da Câmara Municipal ele Santarém - PA;
nhão;
-da Câmarn Municipal de Itaporanga - PB;
- da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina;
- da Câmarn Municipal de Lucena - PB;
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da Câmara Municipal de Santa Rita - PB;
da Câmara Municipal de Barracão - PR;
da Câmara Municipal de Paula Freitas - P'R;
da Câmara Municipal de Ponta Grossa - PR;
da Câmara Municipal de Quinta do Sol -PR;
da Câmara Municipal de São José dos Pi-PR;
da Câmara Municipal de Igarassu - PE;
da Câmara Municipal de Gravatá - PE;
da Câmara Municipal de Petrollna- PE;
da Câmara Municipal de Ribeirão - PE;
da Câmara Municipal de campos - RJ;
da Câmara Municipal de Itaguaí - RJ;
da Câmara Municipal de Laje do Murlaé- RJ;
da Câmara Municipal de Magé - RJ;
da Câmara Municipal de Paraíba do Sul - RJ;
da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

-RJ;

- da Câmara Municipal de Bom Retiro do Sul
-RS;
-da Câmara Municipal de Rolante -RS;
- da Câmara Municipal de Taquari - RS;
-da Câmara Municipal de Nova Trento- SC;
- da Câmara Municipal de São Bonlfâcio - SC;
- da Câmara Municipal de São José do Cerrito
-SC;
- da Câmara Municipal de Teodoro Sampaio
- SP;
-da Câmara Municipal de Tlmbó - SC;
-da Câmara Municipal de Botucatu- SP;
- da Câmara Municipal de Caielras - SP;
- da Câmara Municipal de Estância Climática
de Nuporanga - SP;
-da Câmara Municipal de Gastão Vidigal- SP;
- da Câmara Municipal de Irapuã - SP;

-

- da Câmara Municipal de Macatuba - SP;
- da Câmara Municipal de Meridiano - SP;
- da Câmara Municipal de Mirasse! - SP;
- da Câmara Municipal de Presidente Prudente
SP;
- da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo

-BP;

- da Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste- SP;
- da câmara Municipal de Riachuelo-- SE;
- da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil
- Seção de Sorocaba - BP.
Manifestação sobre Projetos:

- do Dr. José Aleixo Pinto, Belo Horizonte MG, manifestando-se pela aprovação do PLC n.0 1/77;
- do Sr. José Magalhães Paiva, Belo Horizonte
- MG, pela aprovação do PLC n. 0 l/77;
- da Câmara Brasileira da Indústria da Construção- RJ, apresentando sugestões ao PLC n. 0 1/77;
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- da Confederação Nacional da Indústria - RJ,
manifestando-se pela rejeição dos PLS n. 0s 133/75,
143/76 e 154//76;
- da Associação dos Advogados de São Paulo,
apresentando sugestões aos PLC n.0 s 85/75 e 35/76;
- da Federação do Comércio do Estado de São
Paulo, manifestando-se pela aprovação do PLS n.0
53/76 e pela rejeição do PLS n.o 143/76.
Diversos:
- do Centro da Indústria do Espirita Santo, encaminhando memorial daquela entidade, solicitando
que seja declarada Inconstitucional a Resolução n.0
65/70, do Senado Federal;
- da Câmara Municipal de Golânia r GO, sugerindo a supressão da letra "a", § 1.0 , do art. 15, da
Emenda Constitucional n.O 1, de 17-10-19&9, a fim
de que sejam restabelecidas as eleições dlretas para
prefeitos das capitais brasileiras;
- da Câmara Municipal de Novo Hamburgo RS, sugerindo a alteração do caput do art. 32 da Lei
Orgânica da Previdência SOcial;
- da Câmara Municipal de Jundiaí - SP, solicitando das autoridades competentes maiores benefícios aos servidores públicos estaduais;
- da Câmara Municipal de Presidente Bernardes - SP, sugerindo uma melhor distribuição dos
Fundos Federais destinados aos Municípios;
- da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo, sugerindo a revogação da alínea. "a" do § 3.0
do a.rt. 147 da Constituição Federal;
- do sr. Reynaldo Nunes Costa, Funcionário
aposentado da VFCO - RFFSA, solicitando das autoridades competentes a equiparação dos vencimentos dos aposentados com os dos funcionários em a.tividades, naquele órgão.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - O Expediente lido vai· à publicação. (Pausa.)
SObre a mesa, ofício que será !!do pelo Sr. 1.0-Secretárlo.
l!: lido o segUln te
INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS
CONGRESSISTAS
Bra.silla, 18 de março de 1977.
Of. n.O 043/77-IPC
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Solicito a. Vossa Excelência. sejam determinadas
as providências necessárias no sentido de constar da.
Ordem do Dia. da sessão da próxima quarta-feira.,
dia. 23 do corrente, a eleição do Presidente e VlcePresldente do Instituto de Previdência dos Congressistas, para. o biênlo 1977/1978, conforme dispõe o
art. 6.0 , letra a., da. Lei n,0 6.017, de 31 de dezembro
de 1973, uma. vez que, por alternação, a. escolha. será
feita. por essa. egrégia Casa.
Aproveito o ensejo para apresentar a vossa. Excelência. os protestos de apreço e distinta consideração. - Deputado José Passos Pôrto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE <Mendes Cana.lel - Com
referência. ao expecllente que acaba de ser !Ido, a. Presidência comunica. ao Plenário que a. eleiçào para
Presidente e Vlce-Presldente do Instituto de Previdência dos Congressistas será realizada durante a.
sessão do Senado da. próxima quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE <Mendes Ca.na.le) - Sobre
a. mesa, projeto de lei que vai ser !Ido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
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lido o seguln te

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 28, DE 1977
Introduz alterações no texto da Lei n.0
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o
direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos
casos de abuso de autoridade,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 4. 0 da Lei n.0 4.898, de 9 de dezembro de 1965, é acrescido dos seguintes parágrafos:
''Art. 4.o ................................ .
§ 1. 0 A autoridade policial, mllltar ou administrativa que ordenar a prisão ou detenção
de qualquer pessoa, por qualquer· motivo, inclusive para investigações ou por determinação
judicial, deverá comunicá-la ao juiz competente, mediante ofício do qual constarão:

a) nome, profissão, estado civil, Idade, residência e documento de Identidade do acusado;
b) nome do agente que realizou a prisão
ou detenção e as razões que a determinaram;
c) se foi ou não concedida fiança ao paciente;
d) hora exata da prisão do acusado e, se
for o caso, da sua libertação;
·
e) número e data da gula expedida para
exame de corpo de delito, sempre que se alegar
agressão ou resistência à prisão;
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Art. 2. 0 Siio acrescidos à Lei n.o 4.898, de 9 de
dezembro de 1905, os seguintes artigos, renumerados
os demais:
"Art, 29. O não-cumprimento desta Lei,
nos pra~os estipulados, ou n falsa declaração,
sujeitara a autoridade respo11s!tvcl a detenção
de 15 Cqulnzel a 90 (noventa) tl!ns e multa
equivalente de vh1te a sessenta dias-multa. Na
reincidência, será a nutol'idnde também suspensa de suas funções, sem vencimentos, por
. prazo até seis meses. A terceira conclenacíio importará, além da pena de detenção e· multn,
na incapacidade para o exercício de função
pública pelo prazo de dois a oito anos.
Parágrafo único. Se a infraçiio for cometida por juiz ou representante do Ministério
Público, nenhum deles poderá concorrer a promoção nos dois anos seguintes, sem prejuízo
das demais penalidades.
Ar!. 30. O disposto nesta lei não abrange
os casos de prisão merame11te disciplinar de Integrantes das Forças Armadas do País e das
corporações dela cons!derado.s auxiliares.
Art. 31. O Inciso VIII do art. 6. 0 do Códlrro de Proc.esso Penal (Decreto-lei n.o 3.689, de
3 de outubro de 1941) pnssa a vigorar com n
seguinte redação:
"Art. 6. 0
• ' • • • • • • • o • • o • • • • • • • • o. o. o o • • • o • • • • • • • o • •

VIII - ordenar a identificação do Indiciado pelo processo dat!slocóp!co, quando
este já não o for c!v!lmente e, por isso, não
puder exibir carteira de Identidade federal
fJ se foi ou não identlflcado criminalmente.
ou estadual, e fazer juntar aos autos sua
§ 2,0 o ofício será obrigatoriamente Insfolha de antecedentes."
truído com a cópia do flagrante ou da ordem
Art. 3. 0 Esta Lei entrará em vigor na data de
escrita da autoridade competente.
sua publicação.
§ 3.0 No menor prazo possível, que nunca
Art. 4, 0 Revogam-se as disposições em contrário,
poderá exceder oito horas, contadas da prisão
Justificação
ou detenção, o ofício deverá ser entregue ao
juiz competente, no seu gabinete ou na sua
Este projeto reformula o que apresentamos em
residência, a qualquer hora do dia ou da noite, 1072 e que tllmou o n.O 24. Naquelo. ocasião, houve
mediante recibo, que só valerá quando men- objer,ões quanto à 'nece.>s!dade da proposição, porque
cionar a hora do recebimento; havendo mais se ale~n vn que a Lei n. 0 4. BBB, de o de dezembro de
de um juiz competente, a comunicação poderá 10G5, que regula o direito de representaçii.o e o proser entregue a qualquer deles.
cesso de responsab!lldnde administrativa, civil e pen:tl, nos casos de abuso de autoridade, já previa
§ 4.0 Ao receber a comunicação, o juiz poconvenientemente as hipóteses aventadas, às quais
derá determinar seja ela mantida em segredo daria solução adequada.
de justiça, se entender que a sua divulgação
Entretanto, o cotejo do texto da lei citada e do
possa trazer prejuízo às investigações.
projeto, mostra que este complementa o referido estatuto legaL
§ 5,0 O juiz relaxará a prisão ou detenç~>.
sempre que não tiver sido feita em decorrênMais ainda: com ele se harmoniza perfeitamente.
cia de flagrante delito ou de ordem escrita
De fato, o projeto cuida de estatuir determinadas
da autoridade competente e, ato continuo, detêm por objet!vo facilitar o cumprimento
terminará de ofício o Início das medidas cons- normas que
0 4.898/65.
da
Lei
11.
0
to.ntes dos arts. 7. e seguintes desta Lei.
A prova da necessidade de tal providência é o
§ 6. 0 Qualquer pessoa poderil denunciar à
fo.to
indiscutível de que, como está redigida, a lei
nutorldade judlclàrla, verbalmente ou por es- não esti
sendo aplicnda, Então, é preciso que ela
crito, n prisão dfr qualquer cidadão, quando não
acrescida das normo.s !nd!spenslive!s à sua plena
forem observadas as disposições do § 1.o seja
eis que se trata de diploma legal da mnls
Tomada por termo a denúncia, quando ver- execução,
alto. Importância para assegurar os direitos civis mais
bal, ou autuada, se escrita, o juiz mandará elementares
cidadão, entre os quais aqueles que
abrir vista ao Ministério Público que, no prazo asseguram a do
sua
liberdade.
Improrrogável ele 24 (vinte e quatro) horas,
rcquerer:i ns medidas cabíveis; Idêntica. provlComo já dizia Oliveira V!anna, "o nosso grande
c10nc!n scr:i determinada pelo juiz sempre que problema na organização da democracia no Brasil rcr!!lcnr, pelo próprio Inquérito ott durante a problema fundo.mental para o qual devemos con!nslruçilo crhn!nal, haver a autoridade coau- vergir todo o esforço e toda a combatividade de nosso
tora !nfrlllgldo o disposto 110 § l,O"
!denl!smo - é a organ!znçiio da l!berdade c!vll ln-
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dlvldual. Reconhecer, assegurar e organizar a defesa
efetlva das liberdades civis do povo - massa há de
ser o nosso primeiro trabalho - se sonhamos dar
v!da e ~ealldade à democracia no Brasil" (Instltulçoes Politicas Brasileiras", II, pág. 231.)
_ Ora, a experiência nos ensina continuam as prlsoes Ilegais, de simples suspeitos, mesmo de crimes
c9muns, e que constituem abusos reprováveis. Poucas
sao as autoridades que têm respondido por tais
abusos.
Então, é necessário montar um sistema legal que
f~nclone automaticamente de sorte a Impedir as pr!soes Ilegais.
Este é o objet!vo fundamental do projeto ao fazer
o 0acréscimo de seis parágrafos ao art. 4.• da Lei
n. 4.898, de 1965.
Assim procedendo, o projeto nada mais faz do
que apl!car a melhor técnica legislativa, a fim de
conservar a unidade da lei que define e pune os
abusos de autoridade.
Além disso, o projeto também Incorpora à Lei
n. 0 4. 898/GS outras disposições do Projeto n.• 24/72,
para o que acrescenta os arts. 29, 30, 31, renumerando os demais.
Mencionaremos especialmente o art. 31, que se
reveste da maior Importância.
ll: o caso da Identificação criminal.
Consoante a disposição do inciso VIII do art. 6.•
do vigente Código de Processo Penal, a autcfl'ldade pol!c!al deverá promover a lden t!flcação da t!loscóplca
dos indiciados.
A jurisprudência a respeito da Interpretação de
tal dispositivo tem sido vacllante, onde ora se admite,
ora não se admite a Identificação, quando o indiciado já o é civilmente.
Ora, a identificação criminal é, além de humilhante e vexatória, verdadeira punição do indiciado
cuja culpnb!l!dade não fol sequer apurada.
E contraria frontalmente a Declaração dos DIreitos do Homem, subscrita pelo Bras!!, c segundo
a qual todo cidadão tem o direi to de ser considerado
Inocente enquanto não for publlcamente julgo.do, assegurado plenamente o direito de defesa.
Por Isso, o projeto Inclui a alteração ao referido
Inciso VIII do art. 6. 0 do Código de Processo Penal,
a fim de tornar claro que a lden tif!cação criminal
só se faça, antes da condenação, quando o Indiciado
já não for Identificado clv!lmente e, por Isso, não
puder exibir seu documento de Identidade.
Assim j ust!flcndo o projeto, nós o en t!egam_?s
ao estudo dos doutos, certos de que, agora, nao serao
mal~ formuladas as anteriores objeções, cuja Improcedência esperamos ter demonstrado cabalmente.
Sala das sessões, 21 de março de 1977. - Nelson
Carneiro.
LEG!SLAÇAO CITADA

LEI N.o 4. 898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
Regula o Direito de Rcprcscntaçao c o Pro·
cesso de Responsabilidade Administrativa Civil
e Penal, nos casos de abuso de autoridade.
• '

••• ' ' ' •• o •• ' . ' ' ••• ' ' ' o ••

'

••• '

••••• '

•••••• '

•• '

••

Art. 4.° Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar medida privativa da 11berdade lnd!vlduo.l, sem ns formalidades legais ou
com abuso de poder;
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b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia
a vexame ou a constrangimento não autorizado em
lei;
c) deixar de comunicar, Imediatamente, ao juiz
competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa;
d) deixar o juiz de ordenar o relaxamento de
prisão ou detenção Ilegal que lhe seja comunicada;
e) levar à prisão e nela deter quem quer que se
proponha a prestar fiança, permitida em lel;
f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade
pollc!al carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha
apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao
seu valor;
g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade
pollclal recibo de Importância recebida a titulo de
carceragem, custas, emolumentos ou dé qualquer outra despesa;
h) o ato lesivo da honra ou do património de
pessoa natural ou jurídica, quando praticado com
abuso ou desvio de poder ou sem competência legal.
•••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(As Comissões de Constítuição e Justiça e
de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cnnnle) - O projeto que· acaba de ser !!do será publicado e remetido
às Comissões Competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1.0 -Secretár!o.
É lido o seguinte
REQUERli\mNTO N,0 31, DE 1977
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aline·a "b", do Regimento, para o Projeto de Lei do
Senado n. 0 24, de 1077, da Comissão Diretora. que
reajusta os vencimentos dos servidores do Senado
Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões. 21 de março de 1977. - Eurico
Rezende, Líder da ARENA - Itamar Franco, Líde·r do
MDB.
O SR. PRESIDEXTE (Mendes Cannle) - Este Requeriment-o s~rá votado após a O~dem do Dia, na
form:. do art. 375, II, do Regimento Interno.
H:i oradores imcritcs.
Concedo a palavra no nobre Senador ~:crs~m cs.rne1ro, por cessão do nobre Sen"do: Jarbn3 P~.'l.lr..:l!:ho.
O SR. JliELSO~ C:lRKEIRO (MDJ3 - RJ. Pr·Jnuncia o seguinte discmso. Sem revisão do c:·ado:·.J
- Sr. Presidente, Sr.>. Senadore3:
O R!.:) ~:e Jr.~-:.e~l·o, p~r in!c!c.tlvi'!. elo P:·ere·!:o ~.~z.r
c.:s Tan1oyo,

re.sg~

:n,

hQ,ie uma div!dn ele g:·ntidã=>

com Uln d:s se:ts. ma!s brilllo.ntes l'e:)l'e:~!~tl~l:t·3 C::ste.s últimos tempos.
·
Quero-me rE~erir o.o sa,tdcso Dep'.:t~do Gurgel
do Amn:·al, c;uo fê:eceu em 11 de O'.;tt·':ro de 1G74
e tem h a; c· !n:: t<;:urnc!a no Rlo de Janei:·o, na Ilh.•
do Gcvemr.dcr, t;mu escola com ·o seu nome.
E.~sr..

~!dr·)jf.~"'

h:mct:Dge!:.l ::'.

C 1 ',..~C"

~ealmcnte: 'cie;,de ' 1D4Õ
cit~

.1:g·~·:·0:;

t~m

C'"'1 1'rlt,••')

h:Jn:en1 públlc'J,

~1''Q'H"~

t"'f .. "7('1 C1 0

S~·.
fi

Pre ..

n1::tt•n.l

ui e õ' Ciin 'cie ;ti~ !norte, fol "umà

o~;L~·;_~:o::·~·:r~s

dr.

re:1rc·'2:.~:·:.~~-')

c;a!~co.

n~t Ct:~:· .~:~. c!··3 I:::~:l:L"~ 1 .'S. Elr:- ~~~.o.~(, ]1:l!'t!C 1 i~:u eh

AssemlJ!óln
O.tlHl\~~o

~nclonul

Constituinte, onde teve uma

l:c·:ttVE:ll 111D.s, tiu!'ante (Jilatr::~ l:~~·~lntnr~.s.

exerceu o mnndato de Deputudo FL'~1crGl, .sendo !nclnslve, Líder cl~ seu Pvrtldo c Vicc-Lic!er d:t MLüorla.
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Participou de numerosas Comissões e a ele se
de ve, sem dúvida, a criação da Associação Interparl~mentar de Turismo, resultado de uma Comissão de
Tt!rlsmo da Cãmara, da qual fazia parte.
Prestou ele, ainda, no Congresso Nacional, um
relevante serviço no que diz respeito a.o Direito do
Trabalho, às preocupações socla!.s, e se revelou uma
das personalidades marcantes do seu tempo,
O Sr. Ruy Carneiro (MDB - PB) - Permite
v. Ex.• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com
multo prazer.
O Sr. Ruy Carneiro (~B - PBl - V. Ex.• está
prestando uma homenagem absolutamente justa à
memória de um ilustre parlamentar brasileiro, Deputado Gurgel do Amaral, que, salvo engano, foi suplente de· V. Ex.• e teve atuação destacada no Parlamento; era um homem de Inteligência, de trato
ameno e agradável, tendo sido uma das excelentes
f!guràs do melo parlamentar brasileiro. Quer-o, portanto, solidarizar-me com V. Ex.• na justa homenagem que está prestando à memória de Gurgel do
Amaral.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Multo
obrigado a V. Ex."
Sr. Presidente, lembrou o nobre Senador Ruy
Carneiro que o Deputado Gurgel do Amaral, ao falecer, era meu suplente nesta Casa.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) Com multa honra.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Fui compa·
nheiro, como V. Ex.•, de Gurgel do Amaral, no Palác'J.o T!radentes. Foi ele um parlamentar eficiente e
brilhante. Líder do Partido Trabalhista Brasileiro
apesar disso nos momentos de luta mais dura entre o
meu e o seu Partido, ele sempre mereceu o acatamento e o respeito de todos nós, pela posição discreta
e cordial que mantinha, sem desatenção à sua disciplina partidária.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Mui·
to obrigado. O aparte de V. Ex.• faz justiça àquele
homem públlco, tão cedo desaparecido. Sr. Presidente,
quando me coube· candidatar-me ao Senado Federal,
Gurgel do Amaral foi o meu companheiro na jornada. Não se! se melhor não fora que invertidos tivessem sidos os papéis, que a ele coubesse o encargo de
pleitear a senatórla e a mim, a. suplência.
De qtl!llquer forma, eu e ele tinhamos em c·omum
a mesmo. luta. Lutávamos pelos mesmos ideais e
des.de a Constituição de 1946, ele se man'lfestou eO::
favor da dissolub111dade do vJnculo conjugal.
Nã·o havia a.!slm, dissonãncia entre o candidato
e o seu suplente. O suplente não constituía um melo
de angariar votos na área em que o Senador não o
conseguiria.
Gurgel do Amaral é, hoje, nome de uma escola
municipal no Rio de Janeiro.
Na imposslbll!dade de tradu~lr esse testemunho
valho-mo desto. tribuna para inc·orporar aos Anais
dc.;:ta c~.sa o curriculum vitae de Gurgel do Amaral
em que f!~ura não só a sua atlvidade parlamentar:
mos tnmbef!1 a de Jornalista, Advogado, Membro do
Eerviço Jundico do Governo Federo.! e de todos os
selares onde ele foi, sem dúvida, uma figura destacadn.
São estas, Sr. Presidente, as palavras que eu
queria pr-onunciar no Instante em que, no Rio de
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Janeiro, ~~ inaugura por lnlclatlva. do Prefeito Marcos Tamoyo, uma escola com o nome de Gurgel do
Amaral. Multo obrigado. (Multo bem! Palmas. o orador é cumprimentado.)
·
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO:

"CURRICULUM VITAE"
Nome: Francisco Gurgel do Amaral Valente
Fillação: Eurico Gurgel do Amaral Valente e D.
Guiomar Gurgel Valente.
Casado com D. Ayda Presidio Gurgel do Amaral,
pai de três fllhos.
Cursos: Primário: Escolas Públlcas no antigo Distrito Federal (Me!er e Copacabana).
Secundário: Colégio Pedro I (externato).
Superior: Bacharelado Faculdade de Direito da
Universidade de Minas Gerais e Faculdade de DIreito de Nlteról; Doutorado Faculdade de Direito da
Universidade do Brasll (secção de Direito Público),
1,0 e 2.o anos.
·
Escola Super'lor de Guerra do Brasil.
Vida Parlamentar:
Representante à Assembléia Constituinte durante 1946 (1 ano) Deputado Federal em 4 leg!slaturas
seguidas (16 anos) tendo ocupado a 1."-Secretarla da
Câmara dos Deputados e tendo sido Lider de Bancada
e V!ce-Lider da Maioria, tendo sido delegado da Câmara a Congressos da União Interparlamentar em
Buenos Aires, Montevidéu, Santiago do Chile, Washington, Helsinque, Istambul, Nice e Bruxelas. Foi
membro e parecer!sta da Comissão de Justiça durante
14 anos, membro da Comissão de Diplomacia e de
várias ComJssões Parlamelljtares de Inquéritos, de
multas das quais foi relator geral, inclusive a relativa à implantação no Brasil da Indústria do Turlli·
mo do que resultou sua eleição para a Presidência do
Grupo Interparlamentar de Turismo e posteriormente, para seu delegado permanente junto às Instituições Congéneres no Exterior.
Vida Jornal!stlca:
Colaborador em várias revistas, inclusive técnicas.
Ex-redator dos Diários Associados.
Ex-redator de "A Noite", revistas e estações de
radias pertencentes ao complexo jornalist!co.
Ex-redator da Sucursal da "Folha de Minas".
Advocacia:
Colou o grau em 1938 e no mesmo ano iniciou sua
vida profissional como advogado do Sindicato dos
Vend.edores Viajantes do R'lo de Janeiro e Consultor
Jurídico de Empregados do Comércio do Rio de Janeiro.
Atlvldades FOrenses:
Causas trabalhistas, cíveis, comerciais, esporadicamente criminais, em todas as instâncias, principalmente no Rio, eventualmente no Estado do Rio
e em São Paulo.
Serviço Jurídico do Governo Federal:
Assistente Jurídico do Ministério da Justiça.
Ex-Chefe da Assessoria Jurídica.
Ex-Consultor Jurídico.
Ex-Assessor Jurídico do Gabinete do Ministro da
Justiça .
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Ex-Secretário Executivo da Comissão de Estudos
Legislativos do Ministério da Justiça.
Ao falecer, no Rio de Janeiro, em 14 de outubro
de 1974, era Suplente do Senador Nelson Carneiro,
Secretário Execut1vo do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio, Consultor Jurídico da Federação Nacional de Hotéis e Similares e da
Associação Braslleira de Agentes de Viagens.
Medalhas:
"Cl~vls Bev!lácqua" conferida pelo Ministério da
Educaçao, ao ensejo do centenário do inov1dável jurista, a certas personalidades em atlvidade no campo
do Direito.
"Santos Dumont", conferida pelo Mlnlstérlo da
Aeronáutica.
"Tamandaré", conferida pelo Ministério da Marinha.
"Pedro II", conferida pela Municipalidade de Petrópolls.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, por
cessão do nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Transcorre, hoje, o centenário do Dr. Manuel do
Nascimento Fernandes Távora, figura exponencial da
politica cearense, ex-integrante dos mais llustres desta Casa, na qual deixou marcas indeléveis de uma
atuação patriótica, voltada para os legítimos interesses nacionais.
Como o seu Irmão Juarez, Fernandes Távora passou os primeiros anos da existência no sertão adusto
do Ceará, em Jaguaribe, plasmando, em meio aos
graves problemas próprios daquela sofrida região, o
seu caráter de nomem integro, tantas vezes evidenciado ao longo de sua brilhante vida pública.
Jornalista, médico, escritor, Deputado Estadual,
Deputado Federal, dirigente partidário, Interventor
em seu Estado, Senador da República, Manuel do
Nascimento Fernandes Távora impós-se à admiração
do povo brasileiro, na defesa de cujas aspirações sempre ergueu a sua voz e arriscou a vida preciosa.
A dura provação do cárcere serviu também para
retemperar o seu ardor cívico, de lá salnd~, como
líder preeminente do movimento revoluclonarlo de
1930, para o Governo do Ceará, sob os aplausos .de
seus coestad uanos.
Como homem de oposição, nunca tergiversou no
combate a governantes arbitrários e ineptos, fazendo-o através da imprensa. e das tribunas parlamentares com uma inclsivldade e veemência atestadas
pelos' fastos de nossa. História politica.
As derrotas eleitorais que amargou jamais quebrantaram o seu ânimo de luta, valendo, ao contrário,
para reestlmulá-lo a novas porfias, dentro dos nobres
Ideais que sempre o inspiraram.
O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com
Imenso prazer, nobre Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena (MDB - ACl - S~nador
Mauro Benevldes, por ocasião do falecimento ha poucos anos do Dr. Manuel do Nascimento ~ernandes
Távora, tive o ensejo de, presidindo a sessao do senado em que S. Ex.• foi reverenciado por esta Casa,
destacar alguns ratos e circunstâncias que desejo
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relembrar nesta oportunidade em que V. Ex.", aproveitando a efemérlda de seu centenário, renova, em
nome de sua Bancada, e creio que também no da
Aliança Renovadora Nacional, homenagem tiío merecida. Destacava eu, então, que o Acre, por muitos
motivos, multo deve aos cearenses. Não há uma passagem da História do Acre em que não avulte a figura de alguns cearenses Ilustres. E o que aconteceu, por
exemplo, no caso da família Távora. A minha terra
e o Juruá principalmente multo devem a essa familla,
porque lá niío só pontificou o Desembargador El!slárlo
Fernandes da Sllva Távora, creio que filho do homenageado, como também seu Irmão o Padre Fernandes Távora que foi, por sinal, quem me batizou,
e hoje está sepultado no cemitério de Sena Madureira, recebendo a homenagem daquela população
onde deixou recordação Indelével, como também em
Cruzeiro do Sul. O Dr. Manuel do Nascimento Fernandes Távora, logo depois de formado, também cUnicou no Juruá, em Cruzeiro do Sul e na zona de
Tarauacá, lá deixando não só um traço da sua passagem como profissional, como teve oportunidade de
fazer amizades tão sólidas que, em 1931, se não me
P.ngano, qulllldo foram eleitos os primeiros DeputadoR
Feaera1s pelo Acre, um aos Partlaos de cruze1ro ao
Sul o indicou para uma dessas vagas. Não posso deixar de relembrar esses fatos neste momento e multo
me satisfaz essa circunstância de v. Ex.• não se ter
esquecido dessa. nobre efeméride, que deu mais um
motivo para as manifestações do Senado àquela brilhante figura da politica nacional.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) Agradeço a V. Ex., nobre Senador AdalbertO' Sena, o
seu brllhante aparte, que consubstancia a reiteração
de uma profunda admiração ao ex-Senador Manuel
Fernandes Távora, que possuiu tantos vinculas de
estrita aproximação com o povo acreano, que V. Ex.",
com tanta dignidade, represf.nta nesta Casa.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB - PB) - Permite
v. Ex.• um aparte?
·
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o aparte ao nobre Senador Ruy carneiro.
O 'Sr. Ruy Carneiro (MDB - PB) - Quero ressaltar o gesto de grandeza de V. Ex.", pois o Dr. Manuel Fernandes Távora não foi seu correligionário.
O· SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) Sempre fui adversário de S. Ex.a
O Sr. Ruy Carneiro (MDB - PBl - Por isso
mesmo que V. Ex." demonstra grandeza perante seus
pares, perante esta Casa onde o Senador Manuel
Fernandes Távora teve atuação admirável, exemplar.
Era uma figura. de destaque na politica do Nordeste,
um dos chefes da famil!a Távora, e tanto no Rio de
Janeiro como aqui, em Brasília, teve ele uma atuação
de admirável relevo, multo serena, à altura de sua
cultura e do seu espirita democrático. Distinguiu-se
o saudoso Senador Manuel Fernandes Távora não
somente por sua posição de antigo político, de chefe
de grande prestigio no Nordeste do Brasil, mas sobretudo no seu idolatrado Ceará. v. Ex." faz multo bem
em render-lhe esta homenagem na comemoração do
seu centenário de nascimento. Quero solidarizar-me
com v. Ex.• não apenas em meu nome pessoal, mas
também, e principalmente, em nome da Paraiba que
nesta Casa tenho a honra de representar. Homenagear a memória do saudoso e eminente Senador Manuel Fernandes do Nascimento Távora, é homenagear
o glorioso Ceará que o seu nobre povo, multo justamente, mandou V. Ex.• como seu representante.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Expresso a V. Ex.•, nobre Senador Ruy Carneiro, os
meus agradecimentos pelo seu aparte, que slgniflcou
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o reconhecimento público às qual!dades excepcionais
que ornaram a personalidade inconfundível do Dr.
Távora.
Ao desaparecer, Já em idade provecta, no ano
de 1973, mantinha-se o Dr. Fernandes Távora a par
da realidade politico-institucional do Pais, reclamando informações atuallzadas de seus fllhos Virgillo,
Amilcar e Moema - esta última abnegada secretária,
desde a morte da esposa, Dona Carlota Morais Távora.
Dentre as homenagens póstumas que então lhe
foram tributadas, recordo-me da sessão levada a efeito pela Assembléia Legislativa do Ceará, quando,
como Intérprete da Bancada emedeblsta, exaltei-lhe
as virtudes e proclamei os inestimáveis serviços que
prestara, sem interrupção e por várias décadas, à
causa da Democracia.
As 20:00 horas de hoje, o Instituto do ceará tradicional sodalicio que congrega intelectuais do meu
Estado e a cujos quadros pertenceu por mais de trinta anos Fernandes Távora - real!zará Sessão Magna,
com o objetivo de assinalar o expressivo evento e reiterar a admiração dos cearenses àquele vulto inolVidável, que hoje completaria cem anos de existência.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. MAURO BENEVJDES (MDB - CE) - Com
prazer, eminente Líder Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Uma
das funções precípuas do homem público é, sobretudo, procurar construir aquelas peças que constituem
o nosso orgulho de brasileiros. E, notadamente, recrutar, nas figuras de seu passado, os exemplos marcantes do seu amor, ao País, à sua terra e à sua gente. li: saudável que assim se proceda para que a
seqüência das gerações, na alternação dos dias e das
noites, a memória da Pátria recolha, em termos de
exaltação e de agradecimento, o trabalho profícuo
desenvolvido pelos seus três fllhos. Dentro desta conceltuação, que reflete o cumprimento de um dever
patriótico, se situa, de maneira harmoniosa e no
dorso do maior sentimento de justiça, a invocação
que V. Ex.• faz do Dr. Manoel Fernandes Távora.
O seu nome, o seu trabalho e, principalmente, o seu
destino de utilidade dignificou a sua terra, honrou
a sua gente e concorreu, na sua época e no seu
tempo, para que se estabelecesse neste País a torre
de ressonância das grandes reivindicações populares.
Fiel a esta vocação de homem públ!co, o Dr. Fernandes Tá vora velo para esta Casa, e os nossos Anais
registrq,. traços marcantes do seu espírito público
e do seu patriotismo. Portanto, neste momento, peço
a V. Ex.• fale não apenas em seu nome ou da Bancada do seu Estado, mas em nome do Senado Federai.
Nesta homenagem, que deriva do meu aparte, estendo o gesto da minha solidariedade ao nosso eminente colega Senador Virgílio Távora, filho do vulto
centenário que v. Ex.a tão bem focaliza nos seus
conceitos e nos seus grandes traços biográficos. Com
esta breve intervenção, a Casa entende, sente e proclama que V. Ex.n em nome dela fala e faz justiça.
O SR. MAURO BENEVIDES <MDB- CE) - Multo grato, nobre Líder Eurico Rezende. v. Ex.• tributa
com esta sua lo tervenção, em nome da Maioria, um
preito de reconhecimento, de admiração e de saudade ao grande brasileiro que foi Manoel do Nascimeu to Fernandes Távora.
O Sr. Evandra Carreira CMDB - AMl - Permite-me V. Ex." um aparte?
O SR. 1\!AURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com
todo prazer, nobre Senador Evandra Carreira.
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O Sr. Evandro Carreira <MDB - AMl - Nobre
Senador Mauro Benevides, na oportunidade em que
V. Ex.• presta esta homenagem póstuma ao ilustre
ex-Senador Fernandes Tá vara, peço que a estenda
também a um seu Irmão, há pouca falecido, a Desembargador Ademar Fernandes Távora, homem que
me sensib1llzou com três artigos escritos no jornal
mais difundido de Fortaleza, quando analisou a minha bagagem que intitulo de Recado Amazônico.
O SR. MAURO BENEVIDES <MDB - CE) - Com
multa honra, nobre Senador Evandro Carreira. E posso afirmar a V. Ex.• e à Casa que o Desembargador
Ademar Távora foi um dos colaboradores mais decididos do seu dUeto irmão, o Dr. Fernandes Távora,
até o instante em que, após afastar-se das at!vidades
políticas, devido ao ingresso na magistratura, se viu
tolhido de ter aquela mesma brilhante atuação na
vida partidária do Estado do Ceará. E digo mais a
V. Ex.•: encontrando-se comigo, em uma solenidade
religiosa no Ceará, talvez uns 6 meses antes da seu
falecimento, o Desembargador· Ademar .Távora teve
ensejo de externar-me a grande admiração que dedicava a V. Ex.•, sobretudo pelos seus Recados Amazônicos, que ele recebeu no Ceará - não sei se enViado por v. Ex.• ou se pelo seu sobrinho, o Sr. Senador
Virgílio Távora, nosso colega neste Plenário.
Sr. Presidente, junto aos que conviveram de perto
com o ex-Senador Fernandes Távora recolhe-se, lnvariavelmente, o testemunho de que era ele um cidadão de atitudes· retllíneas, com uma afab1l!dade de
trato que cativava aos seus Interlocutores. Mesmo I' •
momentos em que discutia nas Casas Legls!P' .~as
com colegas que se contrapunham aos seus pr·.• ros de
vista, nunca descambou para a retaliação r o ataque
pessoal, preferindo manter o debate em nível elevado, de uma forma que o engrandecia diante de seus
pares e da comunidade que representava.
Sr. Presidente, toda a Imprensa cearense abre
hoje amplos espaços para registrar a defluência do
centenário de nascimento do Dr. Fernandes Távora.
O jornal O Povo, por exemplo, divulga farta matéria
alusiva ao evento, inclusive artigo do seu editor-chefe,
o Jornalista José Caminha de Alencar Araripe, vazado nas seguintes termos:

•I

"UMA EXIS~NCIA DOURADA DE EXUBERANTE IDEALISMO
1. C. Alencar Ararípe
Foi uma vida extremamente bem vivida,
estivesse no exercício da medicina, entregue aos
labores da criação literária ou empenhado nas
lutas de natureza política. Em qualquer das
áreas de ação, um paradigma. Um paradigma
de responsabilidade profissional e de inteligência íntegra e brilhante na apreciação e julgamento das pessoas e dos acontecimentos; um
paradigma de idoneidade moral e bravura civ!ca nos entreveras da militância partidária.
Nem sempre se lhe fez justiça. A política,
sobretudo, exacerba paixões e no torvelinho das
disputas perdem-se, quantas vezes, noções básicas da convivência soclal,
· Mas Dr. Fernandes Távora teve o privilégio raro de ainda em vida, e no gozo de plena
consciência, vê formar-se em torno dele um
consenso. Não se Indagava mais a que partido
pertencia ou que programas defendera outrora.
Admirava-se na velhice digna e !nconspurcúvel
a verticalidade de uma existência dournda de
exubernnte idealismo.
E Idealista é que Dr. Fernnndes Távora
sempre foi. Que o levou, nos albores dn carreira
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médica, a embrenhar-se nas selvas amazõn!cas,
membros ou associados, ainda mais sobressaia
quando aqui, ou em outra cidade, teria campo
o comportamento correto do Dr. Fernandes
aberto para a sua atlv!dade? Que o inspirou a
Távora, cuja presença na Academia Cearense
lançar-se às pugnas do jornalismo em época
de Letras, no Instituto do Ceará e na Casa. de
pejada de apreensões e perigos, senão o desejo
Juvenal Galeno chamava a atenção e era. semde con trlbu!r para a moralização dos costumes
pre celebrada com expressões de louvor e admipolit!cos? Que o manteve Imperturbável e va.·
ração."
ronll, no caminho agreste da ·oposição, senão
a fidelidade a um !deár!o que erigira como insO Sr. Henrique de La Roeque (ARENA - MA) piração e mola propulsora da liderança que
Permite V. Ex.• um aparte?
exercia?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com
Dr. Fernandes Távora foi também um par·
Imenso prazer, nobre Senador Henrique de La Rocticlpante no mundo das letras. Tinha um estilo
que.
elegante, a frase saia-lhe clara e sonora, vibrante e vir!!, conforme o tema e as circunsO Sr. Henrique de La Roeque (ARENA - MA) tâncias. As vicissitudes por que passou, em
Nobre Senador Mauro Benevldes, no momento em que
campos de atuação tão absorventes e distintos,
V. Ex.• presta. justa homenagem ao ex-Senador Manão lhe deram tempo senão para a elaboração
neel do Nascimento Fernandes Távora, desejo assode estudos variados. Não obstante, a inteligênetar-me às suas palavras. Era um fidalgo o represen·
cia penetrante de que era dotado e a cultura
ta.nte cearense. Pedia a favor da sua. terra. e de sua.
humanística e cientifica que acumulou garantigente com a compreensão e a hum!lda.de dos grandes
ram-lhe lugar de merecido relevo no cenário
homens. Quando presidia o InAtituto de Aposentadointelectual. Tem páginas de fino lavor, belas
ria. e Pensões dos Comerclárli ,;, tive oportunidade de
pela forma, pela riqueza das imagens e pela purecebê-lo Inúmeras vezes. Sempre os seus pleitos eram
jança das idéias.
de interesse colet!vo. Neste instante, em nome do Maranhão, do seu povo e no meu próprio, associo-me à
Não foi um critico literário, nem tinha pre·
tensões neste tocante. Mas freqüentou os jor- homenagem, que reputo justa, a. quem serviu com
tanto Interesse ao seu Estado é à sua Pátria.
nais assiduamente com apreciações sobre Uvros
que surgiram no Ceará e em outros Estados.
O SR. MAURO BENEVIDES CMDB - CE) Agradeço a V. Ex.a, nobre Senador Henrique de La
Não se detinha nas deficiências e fraquea homenagem que presta. em seu próprio
zas das obras sobre que escrevia. Procurava o Rocque,
nome
e
no
do povo maranhense à figura !nesquecivel
que de bom e positivo eX1:5t!a e projetava com
altitude e nobreza aquilo que mais aproveitável do Dr. Manoel do Nascimento Fernandes Távora.
descobria..
E concluo, Sr. Presidente, depois de tão s!gn!f!cat!vas demonstrações de apreço, respeito e de admira"O melhor retrato de cada. um é aqu!lo que
ção a Manoel do Nascimento Fernandes Távora.
escreve. O corpo retrata-se com o pincel, a alma com a pena." Dr. Fernandes Távora, que
Ao relembrar-lhe hoje a memória, nesta sua data
invocou o pensamento do pregador Antônio Vicentenária,
convicto estou de que homenageio um
eira no pórtico de seu livro "Algo da minha. vieminente
coestadua.no
que soube enobrecer e d!gn!·
da", tinha consciência de projetar no que esficar a classe política bras!le!ra. (Multo bem! Palmas.)
crevia a sua forte e dominadora personalidade,
aureolada por um toque de cavalheirismo reveO SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Conlador do aristocrata de espirita que sempre foi.
cedo a. palavra ao nobre Senador Evandro carreira.
Cavalheirismo posto à prova em momentos graves e marcantes da sua jornada politica, em
O SR. EVANDRO CARREffiA (MDB- AM. Pro·
episódios de quase rotina a que já se familianunc!a o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
rizara.
Em inúmeras ocasiões recebi Dr. Fernandes
Comentando, sexta-feira passada., o discurso de
Távora, como deputado ou senador, no ed!ficlo
Sua Excelência o eminente Presidente da República,
do o Povo. Mal o jornal registrava a sua pre·
proferido no dia 15 do corrente, eu dissera - em
sença em Fortaleza, não tardava a visita de · decorrência mesmo da sol!c!tação que o Senhor Precortesia que se renovava Invariavelmente às
sidente fazia no discurso, encarecendo contribuições
vésperaS do regresso à Capital da República.
para a elaboração do modelo econõmlco, social e poliNão se anunciava. Enfrentava as escadas andl·
tico brasileiro - eu dissera, Sr. Presidente, que a
nas como Francisco Araújo qualificou a via de
Imensidão territorial brasileira Impunha a.b inlt!o um
acesso à antiga sala de redação. Até parece que
comportamento para a elaboração deste modelo bradesejava fruir alguns instantes daquele alvosileiro. Comportamento para atender à diversidade de
roço que lhe lembrava a fase do jornalista do
cada região natural, de cada nicho ecológico. Cada
principio do século. Mas, na verdade, o que deregião 11atural deste Imenso Continente que é o Brasil
monstrava era a delicadeza de um gesto de
impõe soluções peculiares, sui generls, adstr!tas ao seu
atenção ao jornal que o teve, ao longo dos anos,
comportamento ecosfér!co. Logo, não será p~sível um
como brilhante e conspicuo colaborador, e o cérebro só, um homem só, mercê de !nsplraçao divina
ou demoníaca, estruturar este modelo.
acolhia, sempre e cada vez, com carinho e desvanecimento.
A Ciência Politica pôs a nosso serviço uma forma
que foi a forma federativa: esta forma atende a esta
Uma outra faceta singular do Dr. Fernanbaliza primeira das diversidades regionais. Cada Estades Tá vora ln telectual era o apreço que de·
do, cada r!ncão, cada nicho ecológico elaboraria o seu
monstrnva às entidades de cultura. Frequentoumodelo particular, o seu modelo de desenvolvimento,
as com assiduidade exemplar, enquanto lhe
de afirmação, embora ficasse com a União a responsapermitiu a resistência fislca, em companhia de
b!lldade da segurança através de todo aquele tecn!·
Moema o desvelo !nexcedivel de f!lha amorá·
vel. Quando tais Instituições ressentem-se da cismo, todo aquele Instrumental de segurança que ora
dispõe.
indiferença e até do descaso dos seus próprios
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E é trazendo uma pequena peça para este grande
.E, obediente a esta observação que ele fizera
sexta-feira, Insisto junto ao nosso ilustre Presidente quebra-cabeça, Sr. Presidente, que eu leio o Estado
da República e aos Srs. Ministros que o secundam: de S. Paulo, ll: uma colaboração ao Sr. Ministro dos
não esperem que alguém desça de um Sinal, mercê de Transportes para aue ele plnce esta colaboração:
"O Ministério dos Transportes não pode
relâmpagos e de trovões, barbado ou não, com os
deixar de oferecer à opinião pública do Pais
dioritas e achegas, trazendo incerto neles a modelo
uma explicação a respeito do que esta ocorbrasileiro. Isto é Impossível. Faz-se necessária, então,
rendo com os navios do Lloyde Brasileiro, e, em
0 Governo com todo o seu instrumental de pesquisa,
particular, o que levou essa empresa estatal a
de estatística, cle anállse, cle comparação, plnçar, apadesarticular, de maneira ainda não de todo
nhar todas as idéias que porventura surjam de cada
-esclarecida, a sua frota de navios de passagel- ·
nicho, de cada região, de cada área. Pois o que é
ros classe "Princesa", bem como o seu último
válido para o Rio Grande do Sul não pode ser válido
para o agreste nordestino, e o que é válldo para o
"liner", o Ana Nery, que ontem chegou ao Rio
de Janeiro rebocado, depois de malograda viaagreste nordestino não é válldo para o sertão nem
gem de turismo pelo litoral norte do Brasil.
para o Utoral. Está aqui a meu lado o nobre Senador
Agenor Maria, que pode atestar.
Vale a pena reavivar a memória do Ministrou Dirceu Nogueira, para que s. Ex.a se capaSão nichos ecológicos, são biosferas diferentes:
Insisto nest:'l terminologia ecológica porque o técnico,
cite da necessidade de mandar proceder a rigorosa verificação a respeito do assunto, a qual
o planei ado r, não pode se distanciar da ecologia. Não
se pode mais planejar ao sabor de um tecnicismo juríconcluirâ., certamente, por uma das duas alternativas: ou há corrupção por detrás das inexdico apenas, ou estatísticos de números econométricos.
Hâ que obedecer a uma realldade biológica, porque
plicáveis manobras de venda de nossos navios
vivemos numa solldariedade biológica. A própria solia preços de sucata e do fretamento de embarcações estrangeiras para substitui-los ou
dariedade humana decorre dessa solidariedade biológica, que tem que ser atendida; solidariedade que,
não somos capazes sequer de realizar a 'maforma a grande cadeia alimentar do planeta e dos
nutenção e a operação regular de navios, e
nichos ecológicos particularizados.
mesmo assim aspiramos a uma posição de potência marítima.
Como se atender à Amazônia, se estamos a devasll: evidente que nesse caso deveria ser levatá-la, se estamos a destruí-la com desfolhantes, com
o "PH-105"; se estamos queimando a selva numa sudo em conta que temos a geografia e a econoposição de que 'transformá-la toda em pastos seria o
mia ideais para que, de fato, assumíssemos essa
Ideal? Mas, sabemos nós, temos certeza de que essa
posição, mas, por outro lado jamais contamos à
frente do Ministério dos Transportes, com perdevastação trará o verdadeiro desenvolvimento da
Amazônia, quando os ensinamentos biológicos nos
sonalidade, civil ou militar, que compreendesse
dizem que a natureza levou milhões de anos para
a necessidade fundamental de incrementarmos
os transportes de passageiros e cargas ao longo
arrumar aquele equilíbrio? Aquilo não foi feito à socados nossos a. 000 qullômetros de litoral e da
pa, à mercê de qualquer estudiosozinho de orelha de
livro, de qualquer medíocre. Não! Aquela Imensa plaesplendida rede fluvial do País, notadamente na
Região Amazônica.
nicie coberta com aquele tapete verde Infindável foi
arrumada por Deus; mercê de leis naturais que nem
Mas, vamos aos fatos que o Ministro Dirceu
Ele as desobedece. Nem Ele as desobedece! t um inseNogueira certamente mandará apurar.
to vi'l"endo em comunhão com outro; é um fungo
Até o ano de 1965, a antiga Costeira foi
defendendo uma espécie 1itológlca; é um arumal
responsável pelo tráfego de quatro novos navios
equilibrando ao destruir bactérias nocivas a uma
de passageiros classe "Princesa", os quais passaoutra espécie. t uma verdadeira cadeia alimentar,
ram logo depois a integrar a frota do Uoyde
uma verdadeira solidariedade biológica, inspirando a
Brasileiro. A forma operacional de ambas as
todos nós essa solidariedade humana que devemos ter
empresas estatais, porém, não se diferenciou:
:para atingirmos a confraternização universal!
na chamada baixa estação (março a junho e
Pols, Srs. Senadores, é pedindo ao Senhor Preagosto a dezembro) essas embarcações foram
sidente da República, aos Srs. Mirustros, que pincem,
empregadas em linhas regulares ao longo do
que colham as contribuições desses vários nichos, que
litoral brasileiro, ao passo que na estação de
estruturem o modelo e reunam as várias partes para
térlas
(janeiro, fevereiro e julho), elas eram
a forrnação do grande quebra-cabeça nacional, que é o
afretadas a agências de turismo para a realimodelo brasileiro.
zação de cruzeiros marítimos. Consigne-se que
Não esperem que isso surja abruptamente de um
Jamais essas companhias do Governo conseguigênio, de um estalo, e ninguém nesta Nação tem mais
ram escapar a elevados prej uizos com esses
condições burocráticas de colher este material, de
navios.
seleclon:i-lo, de pô-lo ·sob crivo, do que a União,
Como 'decorrência direta da consignação
do que o Govemo Federal. Ele p.ossui toda a paradesses deflclts permanentes, o Lloyde optou pela
fernália para Isto; não somos nós, humildes pensado"venda dos dois navios que apresentavam
res, humildes estudiosos de jomal, que ficamos à
maiores problemas técnicos". O "Princesa Leomcrc& da colheita de material que faz a Imprensa, a
poldina", construido em 1962, foi vendido apreúnica que nos Informa ..
ço de sucata a uma empresa Inglesa, por apeE por Isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que eu
nas um milhão e setecentos mil dólares."
Insisto junto ao Senhor Presidente da República e aos
Aqui,
Sr. Presidente, um parêntese: "quando se
Srs. Ministros. principalmente o Sr. Ministro do Pladiz
"preço
de sucata", quer dizer-se, "a preço de
neJamento, para que leiam os discursos dos Senadores,
estudem os discursos dos Deputados, leiam o que banana", presenteado.
dizem os Vereadores, os Deputados Estaduais, passem
"Hoje, está registrado na Inglaterro. com
isto tudo por um crivo e pode ser que só assim, e só
o nome de "Coral Prlncess" e é usado com êxito
:t ·h,~ 'll(:.';!it~"J :··,-:r(' po~1sivel colher c configurnr o moem cruzeiros marítimos no Extremo Oriente.
ddl 1.:,., <lr:,L.i'•li"·· e:;te modelo nativo, !\Utóctone,
Desde a sua Incorporação à !rota do Grupo
nos:so, hr~~sllei.tn.
Swire, de Londres, esse navio já transportou
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mais de 7. 000 turistas, em cerca de 20 longos
cruzeiros, tendo conseguido estabelecer notável
reputação entre os usuários. Quanto ao "Princesa Isabel", considerado pelos "técnicos" do
Lloyde Bras!le!ro como o que se encontrava em
piores condições, foi também vendido a preço
de sucata e logo depois reformado e incluído em
l!nhas regulares de longo curso, sob o nome de
"Marco Palo",
Ao que tudo Indica, chegou agora a vez do
"Ana Nery", que talvez tenha o mesmo destino
dos demais "obsoletos, velhos e !mprestáve!s"
nav!os da classe "Princesa". Um defeito na casa
de máquinas parece ter fornecido o pretexto a
eventuais Interessados na alienação de uma
embarcação nova - somente 15 anos - provavelmente também a preço de sucata, para que
logo depois ela seja reparada e !ncluida em
l!nhas regulares de passageiros em alguma parte do mundo, onde se encontrem estaleiros capazes de fazer algumas pequenas reformas. Porque no Bras!!, ao que parece, esses reparos são
Impossíveis, embora o Governo Federal se vanglorie de ter desenvolvido a Indústria de construção navai e de estarmos em condições de
oferecer ao mundo navios de até 400 mil toneladas de deslocamento, com motores marítimos
de 18 mil cavalos,
Entretanto, o mais espantoso dessa nebulosa novela marit!ma está contido nesse "final
feliz".: o "Ana Nery", vendido como sucata aos
15 anos de Idade, será substituído nas l!nhas do
Lloyde Brasileiro pelo navio de registro panamenho - será mera coincidência qualquer relacionamento com "panamá" - chamado "Romanza", com 33 anos, que será fretado ao custo
de 5 a 6 mil dólares por dia, pagos no Exterior ... "
Sr. Presidente, Srs. Senadores, era esta a contribu!çãozlnha que queria trazer, para que se elabore o
grande modelo, - o caminho h!drovlário.
Temos oito mil qullômetros de costa. Temos, só
na Amazônia, vinte mil qullômetros navegáveis. Isto,
o que se conhece, podendo-se estender, esta rede, a
quarenta mil qullômetros, só na Amazônia.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não
temos um navio de passageiros, sequer, para Ir de
Santos a Manaus, ou a Iqultos, no Peru, porque o
rio Amazonas comporta, em qualquer época do ano,
qualquer navio de 20.000 toneladas, até Iqultos.
O navio Hllary - lembro-me, ainda, de quando ·
era menino - de 9. 000 toneladas, da Booth Llne, uma
companhia Inglesa, la de Liverpool a Iqu!tos, no Peru,
navegando pelo rio Amazonas. E não temos hoje,
sequer, um navio carregando passageiros, para fazer
a linha Santos - Manausl
Multo obrigado. (Multo bem I Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SES. SENADORES:
Braga Junior - Cattete Pinheiro - Petr6nio Portella - Jessé Freire- Paulo Guerra- Augusto Franco - Franco Montoro - Benedito Ferreira - Lenolr
Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) -Está finda a hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento
n.o 8, de 1977, do Senhor Senador Daniel Kr!e-
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ger, solicitando tenham tramitação em conjunto
o Projeto de Lei da Câmara n.o 2, de 1977, e o
Projeto de Lei do Senado n, 0 306, de 1976, que
declaram feriado nacional o dia 12 de outubro.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
A Presidência tará cumprir a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDEN'l'E (Amaral Peixoto) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento
n.0 9, de 1977, dos Senhores Senadores Lourival
Baptista e :Ruy Santos, sol!c!tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Senhor Presidente da República, General Ernesto Ge!sel, no dia 9 de
março de 1977.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
S O SEGUINTE O DISCURSO CUJA. TRA.NS·
CRIÇAO S SOLICITADA:
"Eu pedi ao Secretário de· Imprensa que os convocasse para vir aqui, porque eu lhes desejo transmitir uma decisão do governo que eu considero de
real Interesse do nosso povo e da nossa gente. O papel que estamos adotando, hoje, não é usual, mas ele
decorre da Importância que eu atribuo à sua s!gn!fl·
cação. Desejo, antes de mais nada, caracterizar e recordar as decisões que nós adotamos no mês de janeiro, relativamente à situação económica do Pais.
Naquela época nós estávamos às voltas com proble·
mas de nosso balanço de pagamento.
Embora a situação tivesse melhorado senslvel·
mente no ano de 76, quanto a 75 e 74, subsistia ainda
um grande débito comercial, e a nossa divida externa,
vale enfatizar, constltuida do somatório da dívida públ!ca com a dívida das empresas privadas, continuava
a crescer, chegando a números que nos preocupavam
seriamente. Por outro lado, nós tinhamos o anúncio
do aumento dos preços dos derivados do petróleo, Isto
é, do petróleo cru, decretado pela OPEP e pelo trust
que domina o mercado Internacional do petróleo. Queriamos ainda registrar também um grande aumento
no consumo de petróleo no País durante o ano de 76
- no conjunto, cerca de 9 por cento.
Esta decisão da OPEP, de aumentar o preço do
óleo cru, conjugada com a tendência de maior consumo de derivados no Pais, tinha um reflexo grave sobre o nosso balanço de pagamento e, sobretudo, sobre
o balanço comercial que é um Instrumento básico deste balanço de pagamento.
Diante desse quadro, que já vinha adotando a
longo tempo, desde o Inicio do meu governo, medidas
para evitar que esta situação se agravasse, achamos
que se devia tomar novas medidas de maior peso e
que pudessem trazer melhores resultados neste ano
de 77. Essas medidas, de um lado, se referiam propriamente ao comércio exterior. Nós restringimos
mais ainda as Importações, sobretudo as Importações
de artigos supérfluos desnecessários à nossa vida, e
também procuramos novas medidas para estimular
as exportações.
E quanto ao petróleo, examinamos exaustivamente as diferentes soluções passiveis. Tratava-se de verificar se o Bras!! devia caminhar para o racionamento ou se existiam outras fórmulas que o evitassem.
Do exame de todas as soluções passiveis, nós concluimos que o racionamento seria a pior delas, pela ex-
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trema dificuldade de sua aplicação, pelas Injustiças
que possivelmente poderiam envolver, pela corrupção
que poderia gerar. E, então, organizamos um elenco
de medidas que nós denominamos de racionalização.
Essas medidas foram adotadas em meados de janeiro
e compreendiam, em essência, no seu conjunto, medidas que visavam racionalizar o consumo propriamente dito e outras que visavam forçar, restringir ou
desestimular esse consumo.
Dentre as medidas de racionalizaçào, como os senhores devem saber, muitas visavam diminuir o consumo de óleo combustível substituindo-o pelo carvão,
quando possível, e pela energia elétr!ca: diminuir o
consumo de óleo diesel, também substituído pela
energia elétrlca; desenvolver a eletrlflcação rural;
possivelmente, também racionalizar o consumo, exigindo-se um melhor controle da regulagem de motores, evitando, sobretudo nos caminhões diesel, que os
!njetores fossem viciados. Também procurou-se estimular o transporte coletlvo de massa:· estimular o
transporte solldárlo; e assim por diante.
Outras medidas visavam desestimular o consumo.
Nestas estão, por exemplo, as que se referem ao fechamento dos postos nos fins de semana, o aumento
do pedágio, a redução da 1•elocidade, que tinha, além
do mais, um outro reflexo sobre os acidentes - no
Bras!l eles quase que batem o recorde mundial, tanto
pelo seu número como pela gravidade. Ainda dentro
do desestimulo enquadrava-se a Instituição do depósito restituível que poderia incidir sobre qualquer derivado, mas que nós, inicialmente, resolvemos aplicar
sobre o óleo combustível e sobre a gasolina.
Uma terceira medida. não meno~ importante que
essas duas, foi a de uma ação psicológica para consc!entlzar o nosso povo, sobretudo os consumidores, da
gravidade do problema e da necessidade que eles tinham de cooperar na sua solução. O problema não é
apenas um problema do Governo; o problema é um
problema do Brasll é da Nação, e todos devem participar. Para que está. participação se realize é preciso,
antes de mais nada, que todos entendam o problema,
sintam a sua importãncia e a sua gravidade.
Algumas dessas medidas foram aplicadas !mediatamente e outras têm a sua aplicação no tempo. Por
exemplo: o desenvolvimento do transporte de massa,
a aquisição de novos ónibus, o desenvolvimento do
metrõ, em São Paulo e no Rio de Janeiro, como também o depósito restituivel com relação à gasollna. Este
não pôde ser aplicado desde logo, ~or causa das medidas necessárias à sua tmplantaçao, que demandariam algum tempo. Torno a dizer que tudo Isto foi
concebido, foi planej ado e foi decidido e posto em
execução, a partir de meados de j ane!ro. Dai prá cá,
nós verificamos que no quadro nacional houve uma
evolução que eu considero promissora.
No que se refere ao balanço comercial, melhoramos sensivelmente nos dois meses, de Janelro e fevereiro. Basta ver em janeiro de 76 o déficit do bal_?.nço
comercial: a diferença entre as nossas_lmportaçoes e
exportações foi na ordem de 500 mllhoes de dólares.
Neste ano o déficit chegou, no máximo, a 80 milhões.
Em fevereiro também o déficit será bem reduzido, talvez, 50 milhões de dólares. Esses dois meses são, pelo
aspecto sazonal, os dois piores meses do ano. Claro
que Isto resulta em grande parte dos preços do café
que melhoraram. Não foi propriamente uma melhora.
Os preços subiram em proporção fora de tudo que se
poderia imaginar, em conseqüência daquelas séries de
geadas que ocorreram em 1D75 no Paraná e em São
Paulo. Cresceram, também, pela valorização de outros
produtos: a mamona se valorizou, o sisa! se valorizou,
a soja está com um bom preço, o suco de laranja também está, o cacau também, Desto. maneira, de um
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lado o nosso balanço de pagamento, sem dúvida, está,
nestes dois meses que decorreram, com características ou aspectos bem favoráveis, multo melhores do
que aqueles que nós prevíamos em dez~bro ou começo de janeiro. Não só as Importações caíram; elas
diminuíram e as exportações aumentaram. O volume
de exportações cresceu. Também não foi apenas o valor do preço dos produtos em si, mas também o volume. Sobretudo, há que se destacar o grande crescimento. que se está verificando na exportação de manutaturados.
De outro lado, as medidas que nós adotamos
quanto ao petróleo também produziram resultados
que nós consideramos bastante satisfatórios. O crescimento, por exemplo, do consumo de gasollna, no
mês de janeiro, comparado com o mês de janeiro de
1976, foi de apenas 3 por cento. O consumo de óleo
diesel, neste mesmo período, foi praticamente estacionário, e no óleo combustível houve uma pequena redução. Verificamos também que os Estados e os Municípios cooperaram com o Governo Federal na redução do consumo dos órgãos públicos.
Verificamos que o tráfego, nos fins de semana,
diminuiu sensivelmente. Isto significa que realmente
fomos compreendidos nos objetivos que tínhamos e
os resultados que alcançamos foram a uspiclosos e corresponderam àquilo que nós esperávamos nos próximos meses, embora nós não tenhamo~ os dados definitivos em fevereiro, em marco e abril, nós temos a
impressão de que essa redução vai continuar em função da diminuição dos pedidos de derlvado.s feitos
pelas distribuidoras.
As companhias distribuidoras dirigem os seus pedidos ao consell1o Nacional de Petróleo, para o abastecimento nos próximos meses. e nõs verificamos que
as companhias distribuidoras estão apresentando pe-.
dldos menores do que antes, Inclusive, redução nos
pedidos formulados anteriormente, o que mostra uma
tendência para reduzir o consumo.
Diante deste quadro, o Governo, que estava na
iminência de apllcar finalmente a d!sr.~oslção relativa
ao depósito restituível sobre a gasolina, achou que
poderia adiar a aplicação desse depó.slto indefinidamente, uma vez que acha que o povo entendeu o problema, está cooperando com a redução do consumo e
o objetivo que nós tínhamos em vista pode ser atingida sem aplicação de~sa exigência do depósito.
:S: claro que o Governo vai ficar atento ao problema e poderá a qualquer momento, se assim for conveniente, se o nosso balanço comercial novamente se
deteriorar ou se o consumo crescer acima dos limites
razoáveis, o Governo poderá aplicar a medida, que é ·
uma medida que está em lei. Mas, face às circunstâncias atuais, o Governo achou perfeitamente poss!vel adiar indefinidamente a aplicação desse dispositivo, e o faz confiante na consciência e na ação aos
consumidores. O Governo confia naqueles que usam
automóvel, que consomem gasolina, que consomem
diesel, que consomem óleo combustível e que estão
conscientes da importância do problema e têm o dever de cooperar, como já estão, E, fazendo assim, continuarão. Multo abrigado."
O SR. PRESIDENTE (Amaral Pelicoto) -Item 3:
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer n.o 15, de 1977), do Projeto de Resolução
n. 0 104, de 1976, que suspende, por inconstitucionalidade, as expressões ". . . e do Ministério
Público ... " e " . , . ou na carreira do Ministério
P'úblico ... ", constantes do nrt. 115 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
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Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a
encerrada.
Encerrada a discussão e não havendo eme adas,
será a redação final dada como aprovada, nos termos
do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

a

É
seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n.0 104, de 1976
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, Inciso VII, da Constituição, e eu,
.................. , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇAO N.o
, DE 1977
Suspende, por inconstitucionalidade, expressões constantes do art. 115 da Constituição
do Estado do Rio de Janeiro.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, proferida em 12 de maio de 1976,
nos autos da Representação n. 0 942, do Estado do Rio
de Janeiro, a execução das expressões: " ... e do Ministério Público ... " e " ... ou na carreira do Ministério Público ... ", constantes do art. 115 da Constituição daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) gotada a matéria da Ordem do Dia.

Está es-

Passa-se à votação do Requerimento n. 0 31, lido
no Expediente de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n.• 24, de 1977.
Em votação.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação
da matéria.
Discussão, em turno único, do ProJ~to de
Lei do Senado n. 0 24, de 1977, da comlssao Dlretora que reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal, e dá outras provldên-.
elas, tendo
PARECERES, sob n."" 20 e 21, de 1977, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j urldlcldade; e
- de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a
encerrada.
Em votação. os srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - ~bre
a. mesa, a redação final, que será Ilda pelo Sr. 1. -Secretário.

É !Ida a seguinte

PARECER N.0 47, DE 1977
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado
n.0 24, de 1977.
Relator: Senador Helvidlo Nunes
A Comissão apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n. 0 24, de 1977, que reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal, e dá
outras providências.
Sala das Comissões, 21 de março de 1977. - Adalberto Sena, Presidente - Helvídio Nunes, Relator Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N.0 47, DE 1977
Redação final do Projeto de Lei do Senado
n.o 24, de 1977, que reajusta os vencimentos dos
servidores do Senado Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os atuals valores de vencimentos e proventos dos servidores atlvos e !nativos do Senado Federal, decorrentes da aplicaÇão da Lei n. 0 6 .323, de
14 de abril de 1976, são reajustados em 30% (trinta
por cento).
§ 1. 0 Em decorrência do disposto neste artigo,
os vencimentos do pessoal em atlv!dade, constantes
dos Anexos I e II da Lei n. 0 6.323, de 14 de abril de
1976, passam a vigorar com os valores especificados
nos Anexos I e II desta Lei.
§ 2. 0 Os valores constantes do Anexo I desta
Lei não se aplicam aos servidores que se tenham
aposentado com as vantagens de cargo em comissão,
cujos proventos são reajustados na conformidade do
disposto no caput deste artigo.

Art. 2. 0 o salário-família passa a ser pago na
importãnc!a de Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros) por dependente.
Art. 3. 0 Nos cálculos decorrentes da aplicação
desta Lei, serão desprezadas as !rações de cruzeiro,
Inclusive em relação aos descontos que Incidirem sobre o venclmen to.
Art. 4. 0 o reajustamento de vencimentos e proventos, concedido pela presente Lei, vigora a partir
de 1.0 de março de 1977.
Art. 5.0 A despesa decorrente da aplicação desta
Lei será atendida à conta das dotações constantes do
Orçamento da União.
Art. 6.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Tratando-se de matéria em regime de urgência, passase à sua Imediata apreciação.
Em discussão a redação final. <Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. <Pausa.) Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE <Amaral Peixoto) - Concedo a palavra ao nobre senador Lulz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE <ARENA - AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente·, Srs. Senadores:
Venho hoje à tribuna ocupar-me de evento já
objeto de pronunciamentos de eminentes colegas, na
semana passada: a supressão de trens da Rede Ferroviária Federal, no Nordeste.
Particularl2arel, obviamente, o caso de Alagoas,
de onde acabo de regressar.
Por Infeliz decisão, nã·o sei de quem, supressos
foram, de 'inopino, a partir do último dia 16 os trens
Maceió-Aracaju e Maceló-Paquevlra, Em conseqüência, correndo no Interior do Estado ficou restan·
do unicamente o trem Mace!ó-Rec!fe, em dias alternados, assim mesmo parando em apenas seis estações ao longo de todo o trajeto.
São, só em Alagoas, mais de 400 mil usuários pre·
judlcados, d1:1s quais cerca de 30 mil feirantes, que se
vêem agora como que e·nx·otados de sua quase secular
Great western, sob o pretexto de que os trens supr'lmldo~ seriam det!cltâr!o~.
O Sr. Ru.y Santos (ARENA - BA.l - Permite
V. Ex.a um aparte?
Q SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Com multo prazer, nobre Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BAl -No meu Es·
tado, verificou-se também a supressão de vários ramais, com prejuízos para a população e o comércio
locais. Mas, não é só Isso. Sabe V. Ex.a que a Rede
Ferroviária tem, na Bahia, um longo trecho que vai
de Salvador a Juazelro. No meu tempo de estudante,
era ~ssa a estrada que eu usava nas minhas Idas para
o colégio ou para a faculdade, e nas minhas voltas,
para as férias. Quando ainda menino, o trem fazia o
pernoite, tendo os pontos parn nlmoço e jantar; depois, foi criado um trem noturno e colocado restau-
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rante nos demais. Pois bem. Não se! por que suprimiram os trens noturnos e, ainda, o restaurante para
um percur~o de 400 km. Nesse sentido, recebi uma
carta de um amigo e a encaminhe! ao Sr. Ministro
dos Transportes, que me respondeu dizendo que era
por medida de economia e por causa da concorrên·
c!a dos ônibus, Ora, os ônibus fizeram a concorrência justamente porque a estrada de ferro não estava atendendo. E Ós ônibus eram mais rápidos, ma.s
multo mais caros. Quer dizer, então, que a população pôbre que usava o trem de ferro se viu prejudicada com essa medida. Não entendi até hoje a razão dessa prov'ldênc!a da Rede Ferroviária quanto à
supressão de ramais e, nesse ca.so, da Bah!a, a supressão dos trens naturnos.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Eminente colega Ruy Santos, diz o velho rifão que,
"o mal de multas c·onsolo é". Assim, ficamos nós, da
pequenina Alagoas, de certQ modo consolados. E, não
somente nós das Alagoas, também aqueles da Paraíba
e do Rio Grande do Norte, porque a mazelo não atacou apenas nossos pequenQs Estados, mas o grande
Estado da Bahla. E consolados mais ainda porque é
mais uma val!osísslma voz a juntar-se aos apelos já
feltcs e àqueles que serão ainda feitos, da tribuna
do Senado, para que restabelecidos sejam 03 trens nos
nossos Estados. Multo grato a V. Ex.•
ora, no corrente ano. o orçamento total da RFFSA
eleva-se a vinte e um bilhões e se!scent~s milhões de
cruzeiros, ao passo que sua receita operacional não
p~ssará de cinco e melo bilhões de cruzeiros. O déficit asce·nde, pois, a mais de dezessei.s b!lhões, do
qual o maior quinhão deve ficar, por certo, por conta
da Central do Brasil, advindo em boa parte das altamente subvencionadas Unhas suburbaMs do Rio e
de São Paulo. É de perguntar-se, então:
Por serem deficitários, devem se·r suprimidos os
trens dos subúrb!o.s daquel~s Capitais?
. De modo algum. Mas, então, por que suprimirem-se trens deficitários do Nordeste, com a mesma
função soc~al das linhas suburbanas cariocas e
paul!stas? Se, além disso, o Nordeste é, na expre.ssão
do Sr. Ministro Reis Velloso, "o maior bolsão de pobreza do País"?
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Perm!t·e
V. Ex."' um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Com multa oportunidade e multo agrado.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - ll: que nós
estamos, meu nobre colega, para dor nossa, no paralelo da desgraça.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Será que somos os enjeitados desta Nação, Senador
Ruy Santas?
A aludida afirmação do Sr. Ministro Reis Vel!oso de que "o Nordeste é o maior bolsão do Pais",
consta, entre muitos outros jornais, do que tenho nas
mãos, a Gazeta Mercantil, de 18 de abril de 1975,
O Sr. Agenor Maria <MDB - RNl - V. Ex." me
permite um aparte, Senador Lulz Cavalcante?
O SR. LUIZ CAVALOANTE (ARENA - ALl Com multo agrado, Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria <MDB - RNl - senador
Lu!z Cavalcante, depois que o Governo entendeu modificar o serviço público, transformando-o em empresas de economia mista ou empresas estatais, nós
observamos que o Governo tinha modificado a filosofia do serviço público, no sentido de que esse serviço
não desse prejuizo. Acontece que os dlretores dos ser-
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viços de economia mista ou empresas estatais passaram a gozar dos lucros, através de um percentual. o
serviço públlco no Brasil, dai para cá vem criando
essa situação. Todo serviço que é defÚlltário os órgãos das empresas estatais ou de economia mista procuram ellminar, conservando tão-somente os serviços que são rentáveis. E o que se observa é que os serviços rentáveis são, a cada ano, dupllcados em maior
rentabilidade, e os serviços que são deficitários são
ellmlnados. Isto em todos os campos do serviço públlco no País. Tenho a Impressão de que a continuarmos assim não sei onde vamos terminar. o problema
do telefone. Tem uma cidade no Rio Grande do Norte, Currais Novos. Antigamente o usuário comprava
o telefone para se servir dele; ele hoje precisa comprar o telefone para se servir dele e pagar multo caro
para usá-lo. Antes, as chamadas urbanas não eram
consideradas, hoje, são consideradas as chamadas urbanas e as Interurbanas. Não é preciso fazer-se uma
chamada Interurbana para se pagar, pelo telefone,
quatrocentos· ou quinhentos cruzeiros por mês. Uma
grande parte dos usuários, da minha região, não está
mais usando o telefone, por não terem condições de
pagar as tarifas. Uma grande parte dos assalariados
do meu Estado está mandando cortar a luz porque
não tem condições de pagá-la, pois ela sobe a cada
mês. E também o problema da água está na mesma
situação. setenta por cento dos assalariados do meu
Estado, hoje, não gozam dos benefícios do salário
indlreto, porque só podem comprar casa própria se
tlverein renda familiar, e não. a têm porque em cada
cinco pessoas uma está empregada e quatro não têm
emprego; não tendo renda familiar não podem comprar a casa própria. Portanto, com o salário que recebem não podem ter água e luz, e têm que morar
num barraco porque o BNH quer fazer, a cada ano,
mais lucros; a TELEBRAS, idem, quer fazer a cada
ano mais lucro, assim como a ELETROBRAS. E o
DNER está cortando, em grande parte, o serviço que
tinha de executar de Infra-estrutura, porque não tem
capital para atender a esse serviço, e não está tendo
capital nem para pagar os serviços já concluídos. A
persistir nesse caminho, Senador Lulz Cavalcante,
creio que daqui a três ou quatro anos, apesar de estarmos na crise do petróleo, serão ellmlnados os navios, os trens, e aqueles que puderem andar de Earro
que o façam. E digo Isto porque tenho a !mpressao de
que o Ministro Márl~ Slmonsen val_autorizar - e Isto
não vai demorar ma1s - o CIP a nao participar mais
dos preços para automó":els, camlnhõe~ e eletrodomést!cos. os preços flcarao na dependencla dos Industriais; eles é que darão os preços, como bem entenderem, para geladeira, televisor ~ automóvel. O
comprador dependerá deles, porque sao eles que concedem o crediárlo, extorsivo e desonesto. Enf~m. a cada dia que se passa mais sentimos que nao temos
para quem apelar. Antigamente, se o homem tinha
um problema qualquer, apelava para o compadre,
para o amigo, hoje não adianta apelar para o amléo
nem para a compadre, porque estes t_!l!llbém estao
em situação dlficll, e o Governo o que ve e a rentabllldade da empresa. A empresa que é rentável fica,
!aturando mais lucros, haja vista o balanço do Banca
do Brasil, que no ano passado !aturou o maior lucro
da sua história. Que fez o Banco do Brasil, agora, em
janeiro de 1977? Depois de ter registrado o maior lucro aumentou os juros das promissórias rurais; aume;ltou os juros dos EGF, Empréstimos do Governo
Federal, da ó.rea rural, Para que aumenta os juros?
Para dar mais lucro ao Banco do Brnsll? Mas por
que mais lucro se j:i faturou tanto lucro no ano passada? O Governo do Distrito Federal, no ano passado, cobrava o Imposto Sobre Seryiços a qualquer proprietário de t:ixl, aqui, em Bras1lla, em cerca de 200
cruzeiros e 40 centavos. Que fez o Governo do Distrito Federal, do ano passado para este ano? Au-
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mentou esse Imposto Sobre Serviços de 200 cruzeiros
e 40 centavos para 975 cruzeiros. Baseado em quê?
Ninguém sabe. O que se sabe é que se aumentou esse
Imposto de 200 cruzeiros e 40 centavos para 975 cruzeiros. o Imposto Sobre serviços de oficina de relojoaria de conserto era de 2% que se pagava sobre esses serviços, e aumentou para 5%; portanto, mais de
100%, Então é o Governo que aumenta, a cada dia,
as coisas e esquece de prestar o serviço social. E o
povo não sabe o que é Direito Públlco. Por Isso, Senador, congratulo-me com V. Ex.n pelas observações
que está fazendo. No meu Estado, o trem que !lgava
Recife-João Pessoa-Natal foi afastado, foi eliminado; há quarenta e tantos anos vinha ele prestando
esses serviços. E foi ellminado por quê? Porque apresenta déficit. Mas déficit por que, se as empresas de
ônibus estão dando lucro? Como se entende trens de
passageiros dar prejulzos? Não entendo um trem de
passageiros dar prejuízos. O que há é que não existe
administração; o que há é que o déficit, aí, é falta
de Interesse daqueles que são responsáveis pelas linhas de trem. O choro não é só em Alagoas; o choro
é em todo o Nordeste, em todas as áreas. Em 1960,
na implantação da Indústria automobilistlca, em nosso País, tínhamos 32 . 782 km de estradas de ferro;
em 1975 ficamos apenas com cerca de 30. 000. Não sei
hoje, em 1977, mas em 1975 havia uma diferença, para menos, de mais de dois mil quilómetros de estradas de ferro. Parabenizo-me, portanto, com V. Ex.a,
e acredito que o Governo precisa voltar as vistas para
esses tecnocratas, que estão se enriquecendo à custa
do suor do povo brasileiro, pois com a participação
deles nos lucros do Banco do Brasil, do Banco do
Nordeste, da PETROBRAS, da ELETROBRAS, da
TELEBRAS, enfim, em todos esses órgãos do Governo, o povo a cada dia vai pagando mais caro, e eles
vão se locupletando, atraves do percentual de lucro,
em cima do povo, o qual sente, a cada dia, mais falta
de aUmento em sua mesa. Multo obrigado, Senador
Lulz Cavalcante, pelo aparte, pois precisamos, nesta
casa, sustentar diálogos como este, para que o Governo acorde para esta realidade.
O SR. LUJZ CAVALCANTE (ARENA- AL) Senador Agenor Maria, os aspectos que V. Ex.n focaliza são notas que não percuti no meu discurso. E seu
aparte é cheio de tintas que dão um colorido especial
ao meu pronunciamento. Fico-lhe multo grato por
Isso.
A seguir, Sr. Presidente, Srs, Senadores, também
o Ministro do Interior, sr. Rangel Reis, segundo o
recorte que tenho em mãos, de O Estado de S. Paulo,
do dia 2-3-77, afirmou:
"que o governo está estudando a possibilidade
de adotar medidas especiais para Incrementar
o desenvolvimento das áreas mais pobres do
País, no caso, a Amazônia e o Nordeste/'
"Pelas suas caracterlsticas, acrescentou,
essas regiões exigem legislação especifica e incentivos fiscais especiais, que poderiam, entrar
em vigor já no segundo semestre deste ::.no."
Infelizmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, antes que tais medidas ammcindns pelo Sr. Ministro
Rangel Reis se concretizassem, concretlzlldo foi este
Incentivo às avessas: a cassação dos nossos "trenzinhos".

O Sr. Leite Chaves (MDB - PRJ - Permite V.
Ex." um aparte?
O Slt. LUIZ CAVAI,CANTE <ARENA - ALl -Concedo o aparte no nobre Senador LL'ilc Cha vcs.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR I - Há ]10\lCOS
Instantes, o Senador Ruy S~tnlos, ,,m npill'LC~ n
v. Ex.•, dizia que essa supre~~ào uc Lrcns acont,•chl
no Nordeste porque era nquel:1 uma região cl,, '"'I' ·.,l'J<I
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e de sacri!icio nacional. Entretanto, quero dizer a
Sul também está ocorr~ndo isto. Veja
Curitiba e Antonina ha um trem de
atuação regular.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- ALl Para dlabóllca alegria minha.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Pois, recentemente eles retiraram os carros de passageiros, deixando cada vez mais Isolada aquela região. E Isso.
depois de desatlvarem o Porto de Antonlna. O Paraná
goza do privilégio de ter dois portos, pois eles ctesativaram um deles e, logo depois, retiraram os carros de
passageiros para aquela região, para aquela cidade,
angustiando-a totalmente. E o Senador Agenor Maria
destacou um aspecto da questão. Os setores do Governo somente querem manter serviços onde haja elevada rentabil!dade. E o Pais está se angustiando
com Isso. É uma medida totalmente errada, há serviços que têm que ser mantidos, inclusive deficitariamente, sobretudo quando eles são essenciais. Não
se discute se são ou não válidos, rendem ou não
Indaga-se se são essenciais.
Isso me parece decorrer de um foto interessante:
os tecnocratas, os economistas de hoje, estão prestigiando excessivamente o lucro e querem administrar o País como se administrassem uma empresa
privada. Vem-me à lembrança um fato interessante:
nunca vi um desses economistas vencerem na at!vidade privada. Todos eles vivem de emprego, porque
quando vão administrar uma empresa privada, eles
caem no mais elevado e retumbante fracasso. Eles
vão para a empresa pública para sobrevirem economicamente e querem administrar a coisa pública
como se fosse uma coisa privada, quando na coisa
privada têm os malares desacertos possíveis. O pronunciamento d-e V. Ex.• é digno da consideração desta
Casa e dos setores capazes, responsáveis, do Governo.
Agradeço a V. Ex.• a permissão para o aparte.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Senador Leite Chaves, ao aparte de V. Ex.• dou peso
dois: um peso, porque V. Ex.• é da Paraíba, Estado
que sofre também a supressão de seus trens; e outro
Igual peso por falar
Ex.a pelo Estado que o acolheu
na vida política, o qual V. Ex.• defende com Inexcedível ardor, neste Plenário: o Estado do Paraná. Ficolhe multo agradec!clo por Isso.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - V. Ex.•
me permite, nobre Senador Lulz Cavalcante?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Com prazer, Ilustre aniversariante do dia.
O Sr. Mauro Benevides CMDB - CEJ - ,.Noore
Senador Lulz Cavalcante, coube a mim - e ha uma
alusão no discurso de V. Ex.• - coube a mim, na s~
mana passada Iniciar o debate em torno da supressao
desses ramais' ferroviários. Debate que V. Ex.• seqüencla com rara oportunidade na tarde de hoje. Há
um certo trecho do seu discurso em que V. Ex.• procura exatamente analisar as Implicações d·e natureza social decorrentes da extinção desses ramais ferro·
viários. Posso dlzer a v. Ex.• que, no meu Estado, a
desat!vação do ramal Sobral-Camoclm atingi)! cerca
de 130 mil pessoas, uma vez que esse trecho da
RFFSA beneficiava, além de Sobral e Can:oclm, mais
os Municípios de Massapê, de Uruoca, de Martlnópole
e de Senador Sá. Todas es~~s comunidades utlUzam
freqüentemente os trens da Rede Ferroviária Fe·
dera! S.A. Agora, em plena fase da racionalização,
vão ser obrigados a utlllzar o transporte rodovl:irlo,
consumindo um percentual bem mais alto de combustível. Portanto, V. Ex.•, hoje, reenfatlzando aqueles pontos de vista e aduzlndo outros com sua clarlv!dênc!a, com sua acuidade, com sua percuciência,
nade ser que o Ministério do~ Transportes e a Rede

v. Ex.• que no
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Ferrovl:irLa Federal S.A. se sintam, realmente, estimulados para reformul:~r essa med·lda, que vem
suscitando tantos e tão Indignados protestos em todos
os recantos do Pais.
U SR. LUIZ CAVALCA-"TE (ARENA - ALl Na verdade, nobre Senador Mauro Benev!des, nesta
tarde nii.o estou mais do Qtle ~ando seguimento ao
seu próprio brado, neste Plen:irlo. na semana passada, contra a desatlvação dos trens da Rede Ferroviária Federal nos nosso$ Estados. Pe:1horaclos
agradecimentos a v. Ex.•
Como amostragem do clamor que reina em minha terra contra a paralisMão dos trens. passo a ler
depoimentos colhidos por repórteres da Gazeta de
Alagoas, jornal da "Organlzac5.o Arnon de Mello".
Sob o título: "O Trem que dá Prei uízo saiu Superlotado", a Gazeta de Ala~oas d·o dia 15 do rorrente, colhe o seguinte depoimento de um frustrado e
antigo passageiro:
"Os transportes de massa utlllz~dos pelos
pobres são sempre os sacrlflcaào;. Nln:;uêm
pensou. em modernizar o sistema ferroviário,
mas não falta quem pense em acabar com os
trens."
E no mesmo j orna!, no dia 18, o repórter colheu
o pronunciamento do Prefeito do Município de São
José da Lage, Sr. José Nunes de Arruda. Vou ler na
íntegra o tópico da Gazeta de Alagons:
"Na mensagem do prerelto de São José da
Lage, Sr. José Nunes de Arruda, três aspectos
são analisados para a avaliação da Presidência
da República. Mlnistérlo dos Tran~portes,
REFFSA e direção da ARENA nacional, destinatários do documento. O principal é de que
se o governo manter a decisão de retirar os
trens, nada mais resta a ARENA."
Se o Governo mantiver a decisão de retirar os
trens, "nada mais resta à ARENA", dlz ele.
E continua:
"Nossa luta é uma questão de liderança.
Multas dos que nos procuraram para pedir
apelo no sentido de evitar o absurdo, alegaram
que desejavam ver se a ARENA realmente val!a
alguma coisa", explicou. "Eu, de minha parte,
lanço o apelo ao governo com uma observação:
se não for atendido nada mais restará à
ARENA, a não se calar-se diante do adversário."
E adiante, repisa o Sr. José Nunes Arruda, abordando aspectos políticos, sociais e econõmlcos:
"De ordem política é isto que me referi:
prejuízos para o partido do governo, porque
eu mesmo não terei coragem de olhar o povo;
de ordem social, é o desamparo à população
menos aquinhoada: o Zé povinho, como dizem;
de ordem econõm!ca, é a perda de parte de sua
renda no município."
Seguem-se pronunciamentos, no mesmo jornal e
no mesmo diapasão, dos Prefeitos de União dos
Palma1·es, de Branquinha e de Muricl.
A propósito, da Câmara Municipal de Paulo Jacinto recebi ofício, subscrito pelo respectivo presiden·
te e por todos os vereadores, solicitando a manuten·
ção do trem Maceló-Aracaj u, único melo de transporte que liga aquela cidade a Mace!ó.
Não é a extinção de trens o que preconiza o Se·
nhor Presidente da Repúblico. como solução do pro-
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blema de obsoletas estra'l!as de ferro. É, ao contrário,
"modernização, eletrificação e desenvolvimento do
sistema ferroviário".
São expressões ck> Senhor Presidente estas que
vou repetir: "modernização, eletrl!lcação e desenvolvimento do sistema ferroviário".
Com efeito, na primeira reunião ministerial em
19 de março de 1974, disse o Senhor Presidente
Ernesto Gelsel:
" .. , atenção toda especial será dada, na área
da infra-estruturr., ao lmpulslonamento do programa nacional de corredores de transportes,
como solução moderna e Integrada para os
problemas da circulação de bens, criados por
uma economia já complexa e diversificada tanto corredores de exportação como os que
atendam à Importação ou a Interesses Industriais - mas com ênfase particular (vejam
bem, Srs. Senadores) à modernização, eletrlflcação e desenvolvimento do sistema ferroviário ... "
No mesmo ano de 1974, em 18 de outubro por
ocaSião do lançamento do Programa de Desenvolvimento Ferroviário, entre outras coisas, disse ainda
o Senhor Presidente da República:
"É sabido que, entre nós, o sistema ferroviário não tem acompanhado o processo de
expansão demográfica, a interiorização da civlllzação brasllelra, a integração territorial e
• o desenvolvimento econômlco do País, e que
está em desmesurado retardo com relação ao
grande surto rodoviário das últimas décadas."
E prossegue Sua Excelência:
"Urge, pois, alterar a tônlca dos esforços
de mordernlzação de novas construções no seter dos transportes, visando ao justo equilíbrio
entre os vários sistemas modais que se devem
harmonicamente integrar para malar eficiência do conjunto."
Mais adiante, reitera .Sua Excelência:
"Cuidar-se-á, com atenção redobrada, ao
longo de todo esse programa, da modernização
gerenclal e operacional da Rede Ferroviária
Federal, renovando-se os quadros da empresa
através de planos de treinamento, no Pais e
no exterior, e promovendo-se continuados estudos e pesquisas para o desenvolvimento de
uma tecnologia ferrovlãr!a nacional/:.
E continua Sua Excelência:
"O Brasll é a terra dos grandes e estimulantes desafios e, dentre os maiores e de mais
relevantes conseqüências, estará, sem dúvida,
este C!Ue nos propõe, agora, a reconhecida
precaridade de nosso sistema fe;rovlãrlo, esp~
clalmente nas regiões mais dlnamicas do Pa1s
e nos centros urbanos de maior densidade
populacional."
Para assim concluir, o Senllor Presidente:
"0 Governo do. República espera, confl.antemente, superar tal desafio em tempo habll,
com tenacidade e esforço perseverante, certo
de que não lhe faltarão o entusiasmo, a compreensão e o espirita cooperativo que empreendimento de tal magnitude está a exigir de
todos _ executivos, trabalhadores e usuários
- para que, no mais curto prazo, possa ele madurar sem tropeços, deixando, afinal, de constituir o grave ponto de estrangulamento que
hoje ainda representa paro. o desenvolvimento

Terça-feira 22 495

Ininterrupto do País e o maior bem-estar desta
população, que bem o merece e por ele, com
justo direito, de há multo reclama," ·
Ante ao exposto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
era de se esperar que as decisões dos responsáveis
pelo setor ferrovlârlo sempre se harmonizassem com
os propósitos e as dlretrlzes tão clara e patrioticamente delineados pelo Chefe da Nação.
O Sr. Evandro Carreira tMDB- AM.l -O nobre
Senador me concede um aparte, antes de encerrar?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL.) Per1eitamente, pois com o aparte de V. Ex.• encerrare!
com chave de ouro.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM.l - V, Ex.•
me lisonjeia. Nobre Senador; as contribuições trazidas
ao seu belíssimo e oportuno discurso, pelo Senador
Agenor Maria, pelo Senador Leite Chaves, pelo Senador Mauro Benevldes, estão a exigir uma colaboração nossa, para completar este quadro desolador,
do abandono e desat.!vacão das ferrovias no Bras!!.
Trata-se da Ferrovia Porto Velho-Guajaramlrlm,
uma estrada que nos foi Imposta pelo Tratado de
Petrópolls, no qual nos obrigávamos a pagar do!~ milhões de l!bras esterlinas à Bolívia, pela anexaçao do
Território do Acre e a construção dessa estrada que
daria evasão às riquezas da Bolívia para o Atlântico,
através do Vale Amazônlco. Essa estrada, nobre Senador, está completamente abandonada. Mas o abandono é criminoso. Os trens, os vagões chegaram a parar no melo do caminho, onde a selva já se apoderou
deles. As árvores já nascem e surgem dentro dos vagões e das locomotivas, num abandono criminoso: Pergunto, então, nobre Senador: onde é que está a subversão neste País? Essa subversão está na negativa,
na desobediência às verdadeiras prioridades e objetlvos nacionais. Há falta de clarividência para atender a esses obj etlvos; há falta de visualização; há
falta de perspectiva econômlco-histórlca para reconhecer no grande tabuleiro brasileiro quais sãc os
objetlvos nacionais, quais são as autênticas prioridades. O melo de comunicação ferroviário e o melo
de comunicação hldroviárlo sempre sobressaltaram
como prioridades únicas, Já salientei aqui que nenhum estadista poderia continuar uma estrutura
rodoviária quando nôs não tínhamos petróleo, E o
nosso Ilustre Presidente da República vem há três
anos como V. Ex.• multo bem sallentotl, lendo esses
trechos de discursos, dizendo nas Unhas e entrelinhas
que havia necessidade de desacelerar esse roctovlarlsmo capengo., o próprio Presidente da República a nos
r.ectlt·, mas, lnfellzmente, homens estrábicos, desatua. !lzados, eem nenhum amadtlrecimento sobre a problemãtica ·nacional, continuaram a defender esse rodovlarlsmo, chegando até a afirmar que a Transamazõnlca ern "um caminho de luz aberto na selva"! E
aí está a prova que V. Ex.• acaba de reunir nesta sessfio de hoie, com multa oportunidade, tomando exemplos trazidos pot· Q\tase todos os Senadores, para confirmar a sua tese de que este abandono, esta desatlvação do ferrovlarlsmo no Brasil é criminoso e constlttll autêntica subversão.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE.l -Permite-me
V. Ex.•, um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE CARENA - AL.l Com multo prazer, meu caro Senador Marcos Freire.
O Sr. 1\lnrcos Freire (MDB - PE.l - Senador
L\llz Cavalcante, talvez pou~a coi~a se pudesse acrescentar às palavras que acabamos de ouvir de V, Ex.•
e dos que tiveram oportunidade de apartear o dlscut·so que pronuncia nesta tarde. Mns nao poderlnmos
delxnr de solidarizar-me com V, Ex.• pela oportunidade de trazer novamente 1t dlscns~:io, neste Jllenórlo,
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assunto da m!l!Or importância. Ainda na semana passada, travavam-se aqui diSC\lssões em torno da verdadeira involução que se está registrando nesse setor
na Região Nordeste. E trazíamos ao conhecimento dá
Casa ofício que recebéramos do Prefeito e do Presidente da Çô.mara Municipal de Gamelelra, apelando
para que nao extinguisse o ramal Recife-PaquevlraRec!fe. Mostrâvamos os inconvenientes da medida
interpretando a angústia dos habitantes, daquelá
zona. Agora, acabamos de receber mais uma carta de
Pernambuco, de um conterrâneo de Salgueiro, Raimundo _Ele Souza Malheiros, mostrando o absurdo da
suspens_ao de trens de passageiros, em vó.rias etapas
da regiao, entre as quais algumas já aqui especificadas, como al!. de Recife-Natal-Recife, Recife-Souza
-Recife, Joao Pessoa-ltabaiana-Joiio Pessoa João
Pessoa-Nova Cruz-João Pessoa, Recife-PaqueviraRecife, Paquevira-Maceió-Paquevira e MacelóAracaJu-Maceló. Não tivemos oportunidade de assistir, por inteiro a peça que V. Ex.• oferece ao Senado
Federal, mas, julgamos ~:~ue assunto dessa magnitude
não pode deixar de ser levado na devida conta. Estão
ocorrendo coisas que ninguém entende. Assim, o mesmo mlsslvista estranha que a linha centro, que llga
Recife a Salgueím numa extensão de 608 km, que era
servida por 4 trens de passageiros semanais, tenha
reduzido o número para 3 semanais. Fazemos nosso os
protestos que estão chegando e solidarizamo-nos com
V, Ex.a, acrescentando nosso inconfm·mlsmo aos já
demonstrados aqui pelos ilustres representantes de
vários Estados nordestinos. Agradecemos, portanto, a
oportunidade que nos deu desse aparte, trazendo a
nossa palavra de incentivo e de solidariedade. Multo
obrigado.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Tomo emprestada ao Senador Evandro Carreira uma
sua expressão, usada no inicio do seu aparte, para
assim concluir: Dentre as contrihulcões trazidas ao
meu discurso, têm especial destaque os lúcidos apartes dos eminentes colegas Evandro Carreira e Marcos
Freire. Multo obrigado a V. Ex.•s
O Sr. Evamlro Carreira (MDB - AM.) - Nobre
?enador, peço mais uma vez a oportunidade de aduzir
a sua peça, que 1·aJ-se constituir num verdadeiro repositório, numa verdadeira catll!nárla contra essa
subversão que está ocorrendo no Brasil, em abandonar, em desativar as ferrovias. Leio um excerto do
Jornal de Brasilia de 17 deste mês:
"ESTRADA É DUPLICADA
O surgimento da BL-17, rodovia Augusto
Montenegro que agora passa pelo processo de
dupllcação, começou a ser implantada quando
da extinção da Estrada de Ferro de Bragança,
por ser considerada antleconõmlca. A dupllcação da BL-17, atualmente em construção, vai
atender a crescente demanda de tráfego criada
pelo distrito de Icoarncy, onde se concentram,
além de uma população de 100 mll habitantes,
dezenas de Indústrias de cerâmicas e o matadouro de Maguari, o único no Estado do Pará,
A BL-17 está sendo construída com recursos
próprios dn PreMtnra Munlcinal de Belém
através do DMER-BEL, Silvio Aflo.lo e Dr. Jorge
Dercnje, dlretor de Planejamcnto da Companhia de Desenvolvimento e Administração da
Arca Metropolltana de Belém, cstiio em Brasília tratando junto ao EBTU e CNPU, de interesses da região."
Mais uma estrada que foi desatlvada, a de Bragança, nobre Senndor. Era mais uma contribuição
para o grande elenco que V. Ex.• apresenta neste
discurso.

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite
V. Ex.• um aparte, nobre Senador?
O SR. LUJZ CAVALCANTE (ARENA - AL) -

Um momento, nobre Senador.
Vejo que V. Ex.a, ilustre Senador Evandro carreira, tem Igual paixão pelos seus caminhos que andam - os rios -. e pelos caminhos de !erro. E isso
me satisfaz muit1ssimo. Com a palavra o Senador
Agenor Maria.
O Sr, Agenor Maria (MDB - RN) - Senador
Lulz Cavalcante, flc9 multo grato por mais este
aparte, para lembrar a Casa que um vagão transporta o equ,ival~nte a 30 toneladas, o que não ocorre com
um caminhao comum. Precisamos de três caminhões
de ;o toneladas para transportar o que apenas um
vngao transporta; um vagão que pode ser atrelado
ao tre~ se· houver necessidade, p·orque aquela má·
quina s~ conduz os vagões que, realmente, tenha interesse ae co,nduzlr. A locomotiva pode transportar o
equivalente as suas necessidades, porque o vugão é
atrelado na. ~ora, 10 15, ~o. 30, 40, 50 vagões, assim
se·Ja necessar:o.. Um vagao montado em rodas de
ferro .. sem maquma, sem nada, e que pode ser atrel~do a locomot1va, tem que ser, realmente, mais rentavel do que o caminhão mont~.do sobre pneus,
sobre borracha; borracha que nós importamos
borracha qu.e nos cust~ dólare>. Pneu que no~
c.usta ~oyalt1cs; camin~ao que nos custa royalties CUJOS cllyldendos nao exportados pa:ra o ex- ·
~erl·or. a~r~ves da remessa àe lucros. Tudo isto
e necessano que seja pensado, que seja medido,
que seJa anallsado, para que o Governo compreenda
que esses trens •. na realidade, não podem ser deflcltárlos; de-flcltario é o cam:nhào, pcrc;ue lndependentement~ de importar~cs combustível, de pagarmos royalttes sobre o ve1culo, de p~garm~s royalties
sobre o pneu e fazermoo rem:~sa á.e lucres para o exterior, :"Jnda ccmprnmos a bcn·acha. Ac:·ed,to, nobre
Senador LUIZ Cavalcante, que o d':scurso de V, Ex.n é
oportuno e com ele V. Ex." está prc.:tand~ um grande
serviço ao Governo, que poderá :mnlisar, a cr~ vês das
palavras de V. Ex.•. o descaJt:ijro d:t eliminac:lo dessas várias llnhas de trens. espalhadJs pelÓ Brcsl!
afora. Muito o)?rigatlo a v. Ex."
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR, LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Ouço o nobre Senador José Sarney,
O Sr. Jo~é Sarney (ARENA - MAl - Senador
L.ulz cav!l,l~nnte, a Liderança do Governo, nesta casa,
J~ t·eve ,2Portunidade de dizer através do nosso VlceL!del O.lres Teixeira, quando aqui falou sobre este
assunto o Senaqor Mauro Benev'ldes, que procuraria
obter .lnformaçoes sobre a matéria para trazer
à Casa. Mais do que nunca a L'ldernnça sente-se
no dever de buscar essas lnf.ormações, uma vez que a
palavra autorizada de V. Ex.". um dos nossos mais
bz'llhantes colegas, um dos homens de espírito públ!co mais acendrado da nossa Região, o Nordeste, merece de nossa parte o malar apreço. Assim. temos
mais motivos para procurarmos as informações que
as cri~icas de V. Ex.• necessitam obter da Liderança
do Gove_:no. Mas, de início, eu queria fazer uma ressalva, nao a V. Ex.•, mas sobretudo n paixão que faz
parte da personalldade do nosso eminente colega Senador Evnndro Carrelrn., quando ele ~xtrapola as críticas de V. Ex.• para concluir que há uma polít'lca do
Governo . no sentido de eliminar o setor ferroviário,
abandona-lo, quando .. no contJ'áJ•Jo, o que o Governo
tem procurad-o fazer e Justamente aproveitar ao máximo, o setor ferroviário e rnclonnlizar os transportes, Temos um plano que foi feito ainda no tempo do
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esse

GEIPOT, e
plano Importava na eliminação de
ramais def!c!tár!os. Essa politica, de certo modo, pode
parecer Injusta, mas é baseada numa politica de rac!ona~zação ~os transportes. Acredito que v. Ex.a,
que tao bem conhece o homem que está dirigindo a
Rede Ferrovli\,rla Federal, o coronel Stanley Batista
sabe que, certamente, ·ele terá o maior apreço, Ó
maior cuidado em examinar esse assunto de vez que
ele é também, um dos homens que têm' prestado o
malar serviço à nossa região, que é o Nord·este. Prestou na SUDENE, prestou no Batalhão ·Rodoviário e
continua a prestar, atualmente, na Presidência da
Rede Ferroviária Federal. Eram estas as palavras que
queria, humildemente, ad1tar ao discurso de v. Ex.a,
mais como demonstração de apreço e menos como
resposta ao discurso de V. Ex.•
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - ALJ Nobre Senador José Sarney, meus mais sinceros
agradecimentos pelas gene·rosiss!mas referências à
minha pessoa.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, chego ao
final de um discurso que foi tanto me'll como dos
eminentes colegas Ruy Santos, Mauro Benev!des,
Agenor Maria, Evandro Carreira, Leite Chaves, Marcos Freire e José Sarney.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. <Multo bem! Palmas.)
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!móvel. Desta sorte, caso não haja comedimento nos
levantamentos realizados em tomo da fixação do valor venal do Imóvel, o tributo devido poderá ser de·
sarrazoado, passando a representar, a rigor, fator
de especulaçã() lmob!llár!a, pois os seus parâmetros
estarão perigosamente próxlmo.s dos preços artificiais
do mercado especulativo. Neste passo, não nos basta
que o Governo esclareça estar o valor real tributável em faixa mais baixa do que o anunciado no me r·
cada livre de Imóveis no Dlstrlt,o Federal. pois o desejável é que seja adotada uma politica que, ao contrário de se observar o valor especula tive como elemento de aferição para efeito da fixação das faixas
de avaliação, se Incline verdadeiramente em demanda da justa tributação, considerados os aspectos sóclo-'econômlcos da matéria.

Lendo os jornais da última semana, ficamos
ainda mais preocupados com a situacão que se prenuncia em prejuízo do contribuinte ciesta Cidnde, já
que se anuncia, com grande euforia, a estimativa de
arrecadaçã,o do IPTU em montante multo superior ao
do ano passado. O que nos alarma, certamente, não
é a possibilidade de haver acréscimo na arrecadação desse tributo, mesmo porque esse fato decorre de
circunstâncias diversas, como, por exemplo, o número de novas edificações, aquisições etc, sem, portanto, Implicar em ônus malares para os contribuintes.
Observe-se, no entanto, que a diferença de aumento, que já se apresenta como real e palpavel, é de tal
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Conmagn1tude, que nos faz acreditar, não em crescimencedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
to meramente vegetativo e de correção equlllbrada da
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncarga tributária, mas em nova Investida contra a
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Seeconomia da população braslllense, já tão dessan·
grada em suas parcas dlsponlbllldades.
·
nadores:
Estamos encaminhando à Mesa proJeto de lei
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de funcionários
revogando o Decreto-lei n.o 1.520, de 17 de janeiro públicos a grande maioria de proprietários de Imóde 1977, que estabelece condição para aquisição dos veis no Distrito Federal. Quase todos adquiriram esderivados de petróleo.
sas unidades com a utilização das facilidades que
Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presi- lhes foram garantidas em função da estabilidade da
nova Capital. Usaram, para tanto, as pequenas poudente, é ·referente ao D!stt!to Federal.
panças que puderam fazer em seus vencimentos, objeNo fim do ano passado, ocupamos a tribuna tlvando, certamente, a construção, de uma casa para
desta Ca.sa, abordando um assunto de Interesse pú- residir. Alguns, porém, apesar das oportunidades ofeblico que revestia tal complexidade que o tornava, de recidas pelo Plano Nacional de Habitação, não logracerto modo, dlfíc!l à compreensão geral do povo desta ram esse objetlvo, dada a situação de dificuldade ficidade. Referimo-nos, Senhor Presidente, ao sistema nanceira que tiveram de encarar no novo local de
tributário defendido pelo Governo do Distrito Fe- trabalho. Em nenhum caso, todavia, em Brasília, conderal, que disciplina o processo de Incidência do Im- figura-se a generalidade do fator especulativo, a jusposto Predial e Territorial Urbano - o IPTU -. Na- tificar a adoção de uma politica Indiscriminada, a
quela oportunidade, à vista dos exagerados lndlces qual, ultimamente, tem sido, sem exagero, escorchanalcançados pela tributação - quando, segundo de- te e cruel. E o que nos estarrece e, de certo modo,
monstramos em dados lrrefutávels, atingiram, em nos compromete é a Inocuidade da nossa atuação no
grande parte, aumentos superiores a 100, 200 e 300% . campo da administração do Distrito Federal, verifisobre os valores do. exerciclo anterior - ~lzemos sen- cando-se que nos compete a função de legislar para
tir nOSBa Inconformidade com a sltu..:çao, apelando a Capital Federal, segundo as prescrições lns~rtas na
para o bom senso dos responsáveis pela medida. E!D Constituição Federal. Carente de representaçao dlreverdade lembramos que a conjuntura sóclo-econo- ta no Congresso Nacional, pagando, talvez, as culpas
mlca de Braailla ...2. Cidade, como se sabe, habitada de sistemas passados, Bras!lla tem, no Senado, o seu
por grande número de servidores públicos - estava corpo representativo, que, no particular, se escuda
a exigir uma apreciação mais justa e consentânea nos estudos e pesquisas da Comissão do Distrito Fecom a realidade. vivida, Impondo-se mesmo uma cer- deral.
ta dose de vivência da problemática local para se
chegar à verdade pragmática e equilibrada requeriE, aqui, Sr. Presidente, volto mais uma vez a afirda pelo bem comum. o que não se podia mais admi- mar a necessidade que tem esta cidade de uma repretir era a alta variação do valor do tributo, de um sentação popular.
ano para outro 'llm termos que desafiavam qualquer
Mas, Senhor Presidente, sem menosprezo à caexpllcaç~'o ou jUstificação. Bem sabemos. que as aliquotas do IPTU são fixadas em Resoluçoes próprias pacidade e dedicação dos colegas que Integram aquele coleglado, não podemos Ignorar a Impossibilidade
- 0,25%, 1% e 3%- aplicáveis quando se trate, respectivamente, de !móvel de restdênc!a do Pl'<1Prle- de ações mais trutlferas daquele órgão, sobretudo no
tárlo · prédio alugado· e Imóvel sem edlf!caçao, O âmbito de uma fiscalização mais direta das atlvldaabus<l da majoração, 'contudo, não reside llroprla· des governamentais, à vista, ainda, das lacunas que
mente nos valores das allquotas, mas no arbitrlo que a legislação especifica apresenta. Em concreto, por
tem a autoridade fiscal de estimar o valor venal do exemplo, não há como sequer promover a convocação
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de autoridades para prestar Informações perante
aquele órgão. Cremos, mesmo, tratar-se de um hiato
de ordem constitucional, só contornável pela via dl!!cultosa da Proposta de emenda ou, da que seria
mais fácil, a da Interpretação extensiva e cogente ga
constituição, no preceito que disciplina a convocaçao
de Ministros de Estado, "para prestarem, pessoalmente, Informações acerca de assunto previamente
d'eterm!nado" Importando a falta de comparecimento, sem justificação, crime de responsabllldade - art.
38 da Carta Magna.
o Sr. Agenor Maria (MDB - RNl - V. Ex." me
permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MGl - Com
muito prazer, Senador.
o Sr. Agenor Maria (MDB - RNl - Senador Itamar Franco, no ano passado, entre os meses de setembro e outubro, tive oportunidade de ler na Imprensa. da Capital, por ma.!s de uma vez, o otimts:.no
do Governo do Distrito Federal pelas arrecadaçoes
que vinha conseguindo, tanto de !CM como de outras
taxas e tributos. o que é de admirar é que, se no ano
passado as arrecadações foram além das perspectivas,
venha o Governo, este ano, com o aumento dessas
taxas. o Imposto Predial e Territorial Urbano foi aumentado de 100% para 200%; o Imposto Sobre Serviços também da competência do Governo do Distrito Federal, foi aumentado de 2% para 5%. Portanto,
mais de 100%. Foi aumentado o Imposto Sobre Serviços da. responsab!lldade dos proprietários de táxis de
Brasll!a, que pagavam, no a.no passado Cr$ 200,40 em
prestações semestrais de Cr$ 100,20; passaram a pagar, este ano, Cr$ 975,00, corre~pondendo a quatro
prestações de Cr$ 275,00 por mes. É surpreendente,
porque o Governo do Distrito Federal se confessava
no ano passado entre setembro e outubro, satisfeito
com as arrecadações. A arrecadação tinha ido além
do que ele esperava, porque aumentou as taxas de
serviços e as obrigações, a ponto de, algumas delas,
alcançarem 370%, como foi o caso dos táxis de Bra.sllla.. Eu me pergunto: pa.ra quê, se arrecadaram tanto o ano passado? .o !CM, no ano passado, era 14%;
elevaram, neste ano, para 15%. Quando adotaram a
politica do ICM em 1967, a taxa foi de 18% e o Governo deu conhecimento ao País de que essa taxa Iria
caindo gradativamente, De 18% passou para. 17,5%,
17%, 16%, 15%, e no ano passado, em Brasília, baixou
para 14%. Pensava-se que, este ano, baixasse para
13% para. obedecer à dinâmica que o Governo tinha
garantido. No entanto, em Brasil!a. foi diferente: em
vez de baixar para 13% elevaram a taxa. de ICM de
14% para. 15%.- Quero me parabenizar com V. Ex.a
pelo presente pronunciamento e acredito que, na
realidade é necessário que os parlamentares teçam
cons!dera.'ções a. respeito da problemática. de Bra.sllla,
porque quem mora. em Brasília também é brasileiro e
precisa. de defesa. Muito obrigado a V. Ex.a
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MGl- Eu é
que agradeço, senador Agenor Maria. V. Ex.a tem toda a razão. Mas, quem arrecada 9-uer sempre arrecadar mais e o Governo Federal da esse exemplo a. todo o Pais. Mas, por quê, Senador Ageno r Maria? É a
lacuna existente. Brasllla não tem representação popular, cabendo ao Senado algumas prerrogativas, pela
Constituição.
Vou continuar e V. Ex.n vai observar que nós não
temos nem o direito de convocar um Secretário do
Governo do Distrito Federal para prestar Informações; apenas temos de convidar esses homens para
que aqui venham e expliquem o mecanismo de sua
administração. Eu já. não digo nem o Governador do
Distrito Federal - esse nós não podemos convocar
também, tomos que convidar - mas, um simples Se-
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cretár!o da Administração do Governo nôs não temos torça para convocá-lo e, sim, convidá-lo.
Neste ponto, o Regimento Interno do Senado consagra providência tíbia e demasiadamente limitada.,
- note bem, Senador Agenor Maria - pois se atém
apenas ao caso de fiscalização financeira. e orçamentária. do Distrito Federal, estabelecendo, não uma
obrigação de comparecimento, mas uma faculdade
volitiva em favor das autoridades da administração
local. Ora, de nenhuma. maneira, portanto, poderão
os !lustres membros da Comissão do Distrito Federal,
requerer depoimentos dlretos dos responsáveis pela
administração pública nesta cidade, fato este que,
certamente, Implica. em empecilho substancial ao
exerclcio de suas funções.
V. Ex.a há. de se recordar, por exemplo, no Um
do ano passado, do caso do leite. Os Senadores Lázaro Barboza, Adalberto Sena e eu, estivemos em conferência com o Governador de Brasilla.. S. Ex.a nos recebeu muito bem, prometeu a.dotar providências,
prometeu comunicar as suas decisões e as decisões,
sequer, foram comunicadas. Tanto assim que vamos,
na primeira reunião da. Comissão do Distrito Federal,
Senador Agenor Maria., convocar o ex-D!retor da
Saúde Pública, do Distrito Federal, para que ele diga
ao senado Federal o que se passa. com a. Saúde Pública na nossa Capital.
Agora mesmo, pois, no caso que estamos abordando, Impõe-se a. convocação do Secretário de Finanças
do Distrito Federal, a fim de que S. s.a explique o
que se está passando nos refolhas da urdidura tributária relativa ao IPTU, ainda. mais porque, Sr. Presidente, não é mais passive! tolerar uma. política. fiscal
arbitrária e em manifesto conflito com as necessidades sócio-econôm!cas de Bra.silla.
O Sr. Oslret~ reb:eJra !ARENA - GO) -V. Ex,a
me permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MGl- Com
muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Osires Teixeira !ARENA - GOl - Na verdade, nobre Senador, a Constituição Federal, sob o
ponto de vista formal, não dá. autoridade à Comissão
do Distrito Federal para convocar os Secretários de
Estado, e nem tampouco S. Ex.• o Governador. Aliás,
não poderia ser de outra forma, porque Isso equivaleria transformar a Comissão do Distrito Federal, não
numa Assembléia Legislativa., já que aqui é Governo
Estadual, mas numa espécie de Câmara. de Vereadores, o que implicaria, evidentemente, na. tese de
V. Ex." de que Brasília deve ter uma representação, o
que parece não é uma. preocupação exclusiva. do MDB,
senão de Inúmeros colegas parlamentares desta como
da outra Casa. do Poder Legislativo, que reclamam essa
providência.. Inclusive o nosso ex-Presidente teve a
oportunidade de, perante o Plenário da. Associação
Come,rc!al do Distrito Federal, advogar a tese, que
V. Ex.", com multa propriedade, ainda. que en passant
advoga, ao fazer a. colocação do problema.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB- MGl -V. Ex,a
é favorável a essa representação para. Brasilla?
O Sr, Osires Teixeira (ARENA- GO) -Perfeitamente. E já. tive oportunidade de me manifestar sobre
Isso perante o Plenário da Associação Comercial do
Distrito Federal. Mas a colocação que gostaria de
fazer, objet!vamente, é a. seguinte: embora. não haja
expresso na Constituição o direito de a. Comissão
do Distrito Federal fazer a convocação, tendo feito
parte da Comissão do Distrito Federa.!, desde que
para esta Casa vim como representante do povo
golano, tenho veri!!cado que, em nenhuma oportunl·
dade em que a Comissão do Distrito Federal pretendeu
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qualquer tipo de esclarecimento, a presença de qualquer dos Srs. Secretários, essa foi negada a esta Casa..
Isso, evidentemente, não resultaria naqu!lo que v. Ex."
quer concluir; de que isso !mposs!b!l!taria à. Comissão
do Distrito Federal o exerclc!o das suas funções. Não.
Tenho a certeza, nobre Senador, de que, em qualquer
Instante que aquela Comissão Técnica solicitar a presença, nesta Casa, de qualquer dos Srs. Secretários
do Distrito Federal, e mesmo de S. Ex.• o Sr. Governador, eles virão porque, em outras oportunidades,
!!lmpre atenderam às solicitações da Comissão do
1jlistr!to Federal. Por esta razão, esse simples fato não
significa, necessariamente, um impedimento para a
ação da Comissão do Distrito Federal.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB- MG) -Espero
que V. Ex.a, como V!ce-Lider da Maioria, neste instante fale pela Maioria, reafirmando aqui em Plenário
que, qualquer convocação do Sr. Governador do Distrito Federal ou de um de seus Secretários, a ARENA
pela sua maioria, não vá rejeitar essa convocação. ·
O Sr. Osires Teixeira CARENA - GO) - Não .. A
colocação não foi exatamente essa. Disse a V. Ex.•, e
repito, que no instante em que a maioria da Comissão
do Distrito Federal entender que é importante, é fundamental para a boa administração de Brasll!a, para
esclarecimentos de fatos inerentes à Administração,
solicitar a presença de qualquer Secretário de Estado
ou mesmo do Sr. Governador, eu não tenho dúvida,
repito a V. Ex.•, ele estará presente, como es~v~ em
outras opôrtun!dades, para prestar os esclarecrmentos. Isto não quer s!gn!flcar, entretanto, que a qualquer instante, por razões absolutamente Injustas ou
eventualmente com aspecto meramente eleitorais,
algum elemento da Oposição resolva trazer um Secretário de Estado, que a ARENA vá, em coro, dizer sim.
Obviamente que não, e V. Ex.• sabe que não.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB - MG\ - Excelência, meramente eleitorais, numa cidade em que
não há eleições? Não sei.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO) -E a repercussão? v. Ex.• sabe que existe. V. Ex.• sabe perfeitamente que existe.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - M9'l -Quem
sabe v. Ex.• está pensapda em uma el~içaa, em Brasíl!a, para 1978. As vezes é uma boa not1c!a que V. Ex."
quer transmitir à Casa.
O Sr. Osires Teixeira CARENA - GO) - Se houvesse essa pré-preocupação, seria de V. Ex.• que já
está abordando o problema de Brasília, naturalmente
com o objet!vo de renovar a mandato por aqui mesmo,
já que v. Ex.• não foi tão fel!z na sua cidade de
origem, na última eleição.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB :- MG) -O meu
mandato, Ex.•, não termina em 1978. ~gora, quanto a
essa Indelicadeza de v. Ex.•, que eu nao fui fel!z, em
relação a minha cidade, V. Ex.• ...
o Sr. Osires Teixeira CARENA - GOl - Não foi
!ndellcadeza.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB- MG)- V. Ex.•
vai me permitir? Estou com a palavra.
v. Ex.•, se conhecesse Juiz de Fora, !ria verificar
que eu não fui candidato. O candidato apoiado pelas
forças de que eu faço parte, realment; foi derrota~o
na minha cidade. Mas, desde 1966, Ex. , eu ainda nao
tu! derrotado na cidade de Juiz de Fora.
o Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - V. Ex.•
não me deve explicação nenhuma. Estou traduzindo
um fato conhecido. Estou é lembrando a V. Ex.•
O SR ITAMAR FRANCO <MDB '- MGl -I!: porque v. Ex.• extrapolou Brasilia para Juiz de Fora.
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Realmente Juiz de Fora é a Capital da Zona da Mata,
V. Ex.• tem razão em manter uma correlação da
Capital de Brasil!a com aquela cidade.
O Sr. Osires Teixeira CARENA- GOl -E alguns
dizem até que é melhor do que Brasil!a. Estou falando
seriamente.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) :- Eu
digo seriamente, também, a V. Ex.• Talvez 'melhor
administrada que Brasíl!a, em certos fatos; porque
lá o Prefeito tem que prestar contas à Câmara Muni·
c!pal dos atos que faz. E, aqui, o Governador ou qualquer 'secretário não presta nenhum esclarecimento à
cidade, por exemplo, no fim do ano, quando do problema do leite, Ex.•
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - :ti: o
subconsciente de V. Ex." que usa a expressão ,''talvez",
para iniciar a ,frase, por não ter a certeza de que ela
é tão mal administrada assim.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB- MG)- Consciêncii!J já cllzlam os filósofos, é o poder que tem o
espfritõ de perceber a si mesmo. Talvez o espirita
de V. Ex.• nao tenha o poder de perceber a si mesmo,
mas o meu tem.
Mas continuo, Sr. Presidente, para terminar, e
na esperança de que, realmente, a maioria da ARENA,
na comissão do Distrito Federal, permita o comparecimento dos secretários do Governo do Dilltrito Federal e até mesmo de S. Ex.• o Sr. Governador.
o Sr. José Sarney CARENA- MAl -Permite um
aparte, Ex."?
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB- MGl -Com
prazer.
O Sr José Sarney CARENA - MAl - Voltando
ao tema,' acho que a colocação de V. Ex.• não é no
sentido de dar d!retrizes de como a Bancada da
ARENA deva conduzir-se na Comissão d!) Distrito Federal. Ao contrário, acho que a or!entaçao de V. Ex.•,
mesmo ao citar a Câmara de Vereadores de Juiz de
Fora, V. Ex.a mantém ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-:- Onde
a maioria é da ARENA, Ex.•
O Sr. José Sarney CARENA - MAl - .• ..• ; o critério de que se a maioria _!la Câmara aprovar a convocação, evidentemente, nan há recusa.
OSR. ITAMAR FRANCO CMDB- MG) - Eu.me
baseei na palavra do !lustre Senador Osires Teixeira.
O Sr. José Sarney CARENA - MAl - Da mesma
maneira, acredito que a Comissão do Distrito Federal
jamais deixará de zelar· pelos interesses da Capital
Federal, mas não pode ficar à mercê, evidentemente,
de sol!c!tações Isoladas. Quero dizer que se v, Ex.•
pensa de uma maneira, acha que é correto que deve
ser convocado determinado Secretário, e a maioria da
Comissão acha que não deva ser convocado, evidentemente, essa maioria, como V. Ex.• tem o direito de
ter o seu ponto de vista. Agora V. Ex.• fique certo ..·.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB- MG) - Vani'os
respeitar, pelo menos, a maioria.
O Sr. José Sarney CARENA - MAl - ... desde
que seja convocado legalmente pelo Senado Federal,
através de suas Comissões, ninguém do Governo ·terá
nada a esconder ou deixar de prestar os esclarec!'mentos que o Senado tem o direito de receber. Se! que
v; Ex.• está falando no sentido de zelar pelos interesses da cidade, mas nós também achamos que nós,
com o mesmo espirita de V. Ex.•, temos zelado pelos
interesses de Brasilla.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Como
Professor de Direito, transmito-lhe o seguinte ensinamento: V. Ex.• falou em convocar legalmente. como?
Como posso convocar legalmente, por favor, o Governador do Distrito Federal ou o seu Secretário?
O Sr. José Sarney (ARENA - MA.) - V. Ex.• há
de compreender, quando eu falei em convocar - já
rol esclarecido esse assunto aqui, V. Ex.• foi o primeiro
a esclarecer - estou falando que, realmente, nenhum
órgão desses, nenhuma autoridade pode deixar de
atender a um convite. Até mesmo porque, sou contrário ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MGl- V. Ex."
talou em convocar legalmente. Não tem jeito de convocar legalmente.
O Sr. José Sarney (ARENA - MAl - Evidentemente que se V. Ex.• for só ao Palácio do Governo
com um ou mais dois Senadores pedir ao Governador para dar esclarecimentos, evidentemente este é
um gesto pessoal. Mas se a Comissão do Distrito Federal resolve convidar determinado Secretário, é claro que ela está Investida de poderes legais para tanto. Essa é a diferença.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG l Está
certo.
O Sr. José Sarney (ARENA - MAl - V. Ex."' sabe e não quer, naturalmente, brilhar à custa de discutir "convite" e "convocação". Conheço multo bem
V. Ex.• e se! que não faria essa Injustiça ao seu eminente colega. Sobre o outro tópico do seu discurso,
tenho ponto de vista contrário, e não é de hoje, vem
desde quando o Deputado Breno Silveira desencadeou aqui em Brasilla, quando da mudança da Capital, um grande movimento a favor da representação de Brasília. Nos Anais da Câmara dos Deputados
estão presentes meus pronunciamentos a respeito.
Aqui mesmo já tive a oportunidade de expressar
esse ponto de vista na Comissão de Justiça. Sou contrário porque acho, realmente, que o Distrito Federal,
pelas suas peculiaridades não deve ter órgão legislativo próprio.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB - MG) -Aí,
discordamos. Com o devido respeito ao Senado, discordo.
O Sr. José Sarney (ARENA - MAl - O Senado
cumpre sua função fiscalizadora. Dá maior estatura
à Capital Federal, porque é o órgão mais alto do Poder Legislativo.
O SR.lTAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex.",
por exemplo, sabe o que se passa com o transporte
coletlvo na Capital?
O Sr. José Sarney (ARENA- MG) -Mas V. Ex.",
sabe que o problema não é de transporte coletlvo. O
problema é da representação da Capital da República. A Nação Inteira aqui está representada no Senado
Federal. Não é uma representação local, nem regional. Ela é nacional.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Estou
dando exemplo do dia-a-dia a V. Ex.a
Mas, Sr. Presidente, vou terminar.
Vamos aguardar o que vem por ai, a fim de equacionarmos as medidas que pretendemos sugerir, seja
no campo da legislação, seja no da Investigação pelos
processos que nos são permitidos, mediante requerimentos de Informação ou comissões de Inquérito .
Era o que t.lnha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - concedo a palavra ao nobre Senador Braga Júnior.
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O SR. BRAGA J(JNIOR PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISAO DO
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DIS_CURSO QUE, ENTREGUE A REVISAO DO
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - concedo a palavra ao nobre Senador Lourlval Baptista.
O SR. LOURIVAL BAP'l'ISTA CARENA - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:

O eminente Presidente Ernesto Gelsel, em reunião realizada na. última quinta-feira do Conselho
de Desenvolvimento Econõmlco, aprovou medida, já
em vigor a partir de hoje, da maior relevância. Refiro-me à Implantação final do PROGIRO e à redução de juros para desconto de duplicatas, já determinada pela alta dlreção do Banco do Bras'll a toda
sua rede de agências.
Informa-nos a Imprensa que a decisão relativa à
redução de juros foi precedida de amplo cantata do
Ministro Mário Henrique Slmonsen e do Presidente
Karlos R!schbleter com banqueiros privados, empresários da indústi'la e do comércio. Aqui vemos as
mais altas autoridades do setor econõmlco-flnanceiro numa ação em que há de se louvar a benéfica unidade de pensamento e de ação, sem a qual a medida.
provavelmente não seria adotada tão cedo. Ou seria precedida de desentendimentos decorrentes do
entrechoque desorientador de opiniões.
Impõe-se ressaltar o que há de mais Importante
nas deliberações tomadas pelo Presidente da República, em reunião do CDE: pôde o Governo tomar decisões de tal porte e tão positivas para a economia
nacional, face ao êxito já alcançado pelas duras medidas antlinflaclonárlas, não faz multo, postas em
execução.
Sabemos todos da extrema dificuldade de submeter a controle e reduzir o processo Inflacionário,
sobretudo quando todo o mundo é dele vitima, e dificuldades de toda espécie nos atormentam. É neste
conte·xto extremamente dlficll e complexo que a. ação
governamental, contra a Inflação, jâ produz seus primeiros frutos, propiciando às autoridades a. adoção
de providências amenizadoras e de tanta significação como as decididas ontem. Está comprovado o
acerto com que se vem conduzindo o Governo e sua.
tarefa é facilitada pelo entendimento saudável ex!s·
tente .entre os principais responsáveis pela economia
e pelas finanças: Ministros Mário Henrique Slmonsen, da Fazenda, Angelo Calmon de Sá, da Indústria
e do Comércio, e Karlos Rischbleter, presidente do
Banco do Brasil - três homens de Inquestionável
competência e experiência para os altos postos que
ora ocupam.
Sr. Presidente, a partir de hoje o Banco do Branaclonal, face ao êxito já alcançado pelas duras medias empresas, cobrando 0,2% e 0,3% a menos de
juros. Os bancos privados assumiram, espontaneamente, compromisso de agirem da mesma forma. É,
estamos certos, o Início de uma mudança que há de
perdurar, pois confiamos plenamente em que o combate à Inflação surtirá efeitos sempre nia!s significativos, a curto prazo. E esperamos que, o mais breve passivei, os juros calam bem mais, favorecendo,
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Inclusive, a pessoa pr'lvada, .sobretudo nos chamados
empréstimos pessoais da Caixa Econômlca Federal
e do Banco do Brasil, que beneficiam elevado número de brasileiros. Aqui parece-me quEl esses empréstimos talvez pudessem ter juros reduzidos desde já
dada a grande importância. social de sua' exl.stênclá
Aprovou o eminente Pres'ldente Gelsel exposição
de. motivos do Ministro da Fazenda detalhando o
lruclo de funcionamento do PROGIRO, destinado a.
dar a pequenas e médias empresas o capital de giro
de que tanto necessitam. Os juros previstos não irão
além de 27% ao ano, para empresas de porte médio
e 22% para as de pequeno porte. A estas últimas será.
reservada, obrigator!,amente, a metade dos recursos
co)ocados à. dlsposlçao do PROGIRO e que este ano
irao, no mmlmo, a três bilhões de cruzeiros. Vinte
por cento terá que ser aplicada em regiões mais atrasadll:'l do paia: Centro,-Oeste, Nordeste, Incluindo a
reglao mineira do Pol1gono das Secas, Norte e Espírito Santo. ll: uma parcela menor mas substancial
e que multo ajudará as regiões tãÓ necessitadas de
amparo.
Os jornais Informam, ainda, que o Governo está
prestes_ a adotar um novo sistema de apoio à capltallzaçao da empresa privada nacional, através de
garantia oficial que propicie ao Investidor rendimento anual com suas ações, equivalente ao atualmente
proporcionado pelas cadernetas de poupança A Importância desta última medida é por demais evidente
e ampla e formulamos votos para que sEl concretize o
mais cedo possível.
Sr. Presidente, congratulamo-nos com o Presidente da República. e os Ministros da Fazenda Indústria e do Comércio e Presidente do Banco do
Brasil por deliberações de tal porte, que beneficiarão,
sobremodo, a economia nacional e vêm-nos mostrar
que os esforços a que se tem dado o Governo começam a produzir frutos, apesar do curto tempo transcorrido desde sua adoção, sabido que é que as medidas antl-inflaclonárias demandam tempo para que
surtam efeito,
Noticias como estas vêm confirmar que apoio e
confiança depositadas no atual Governo foram acertados e que devemos, todos, nos unir em tomo da
luta a que se dá o eminente Presidente Ernesto Gelsei, pl'eocupado, única e exclusivamente, em conduzir
com acerto e segurança os destinos brasileiros! (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - O Sr.
Senador Itamar Franco enviou à Mesa projeto cuja
tramitação, de acordo com o disposto no art. 259, IU,
"a", 3, do Regimento Interno, deve ter Inicio na. Hora
do Expediente.
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A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR, PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, de·
slgnando para a próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 13,
de 1977, do Senhor Senador Daniel Krleger, solicitando sejam anexados aos Projetes de Lei da Câmara
n.0 • 86, de 1975, e 35, de 1976, que já tramitam em
conjunto, o Projeto de Lei da Câmara n.0 98, de 1976,
e o Projeto de Lei do Senado n.0 257, de 1975, que
dispõem sobre desapropriações por utilidade pública.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n.0 15,
de 1977, dos Senhores Senadores Lourival Baptista e
Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido. pelo TenenteBrigadeiro Dello Jardim de Mattos, no dia 10 de março de 1977.
-3Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicldade, nos termos do art. 296, do Regimento Interno), do Projeto. de Lei do Senado n.O 249,
de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que Introduz
modificação ao § 1.0 do art. 461, da Consolidação das
Leis do Trabalho, tendo
PARECER, sob n.0 952, de 1976, da Comissão:
- de CDnStituiçíW e Justiça, pela lnjuridlcldade,
com voto vencido do Sr. senador Nelson Carneiro.
-4Dlscussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da jurldlcldade, nos termos do artigo 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do senado
n.0 258, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres.
que tomba a Igreja Nossa Senhora da Paz em Ipanema na cidade do Rio de Janeiro, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n.O 951, de 1976, da Comissão:
...:. de Constituição e Justiça, pela injurldicldade.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20
minutos.!
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QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 1977

BRASlLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vil, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N91, DE 1977
Sl.ls;Jcnde, por inconstitucionalidade, expressões constantes do art. 115 da Constituição do EshHlo do Rio de J anciro.
·
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do :,upremo
Tribunal Federal. prorerida em 12 de maio de 1976, nos autos da Representação n'.> 942, do Estado do Rio,
de Janeiro, a execução das expressões: " ... e dct Minist~rio Público ... " c " ... ou na carreira do Ministério
PCihlico ... ", consllintcs do art. 115 da Constituição daquele Estado.
Sem1do Federul, 22 de março de 1977.- Senador Petrônio Portel/a. Presidente.
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1.2.2 - Parecer

!.l-ABERTURA

R!ferentt' à ,wguinte matéria:

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Mens•~•n• do

Senhor Presidente da República

Submelt:ndo ao Smtu!o a !',\'colha de nome indicado para cargo
cujo prol'ilnt'llf(J df'JU!nde dt.• .wa pré1•ia aquiesc~ncit~:
N• S2j77 (n' 70j77, nu origem), relutivn à escolha do Sr, Ar·
mindo Brunco Mcndc.l Cudaxu, Ministro de Primeira Classe, da
Carreiru de Dirlomuta, pura exercer u função de Embaixador do
Brasil junto no Governo da Jumaica.

Restituindo amógrafo.\· de projeto.< dt•lei sancionados:
N• 53/77 (n'' 71 j77,' nu origem), referente uo Projeto de Lei
da Ctimuru 11\' 105/76, que ullt:ra ot.~ dirctrizc:s dus rodovias
I!R-453 c BR·46S, integrantes do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei n<' ;.917, de lll de .<olcmbro de 1973. (Projeto
que se transformou nu Lei n' 6.406, de "I de março de 1977.)
N• 54/77 (n'' 72/77. nu origem), referente ao Projeto de Lei
da Citmara n• 107/76, que dispõe sobre u doaçi\o do Hospital
Hermínio Amorim, c dá outras providências, (Projeto que se
trnnsformou nu Lei n• 6.407, de 21 de março de 1977.)

- Projeto de Lei da Ciomura no 88/76 (n' 1.106·8/75, na cri·
gem), que dú nov~ redução aos §!i 3• c 4• do art. 2• da Lei
n<' 5.5~4. de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de Di·
rcito Processual do Trabalho, altera dispositivos da Consoli·
dação das Leis do Trubulho. disciplina a concessão e prestação
de ussistênciu judiciltriu na Justiça do Trabalho, c dít outras pro·
vidênciols.
J.Z.3 - Comunlcaçiio da Presldencla
- Convocuc~o de scssüo extraordinária do Senado Fedcrul
a reulizur-se hoje, às 18 horus c 30 minutos, com Ordem do Diu
que designa,
I .z.~- Leltur• de projetos
-Projeto de Loi do Senado nY 29/77, de autoria do Sr. Se·
nador Itamar Frunco, que revoga o Decreto-lei no 1.520, de 17 dc
juneiro de 1977, que cslabelccc condiçilo pura aquisiçilo dos deri·
vades de petróleo q uc menciona, e dít outras providi':ncius.
-Projeto de Lei do Senado no 30/77, de autoria do Sr. Se·
nudor Nelson Carneiro, que dispõe sobre condições pura u rcmu·
noracilo de 1\irias de empregados regidos pela Consoliduçilo das
Leis do Trabalho.
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1.2.S- Requerimentos
No 32/77, de autoria do Sr. Senador Daniel Kriegcr, solici·

tando o sobrcstamcnto do estudo do Projeto de Lei da Câmara
n• 88/76, que dá nova redução aos~§ 3• c 4• do uri. 2• da Lei n•
5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de Di·
reito Processual do Trabalho, altera dispositivos da Consoli·
dação das leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação
de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e dá outras 'pro·
vidências, a fim de aguardar o projeto do código de processo do
trabalho, conforme decisão da Comissão de Constituição c
Justiça na reunião de 16 de março de'l977. Aprondo.
No 33/77, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista e
outros Srs. Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da aula inaugural ministrada hoje às 10 horas
pelo Senador Pctrônio Portella, no Auditório Dois Candangos,
da Universidade Federal de Brasília, em comemoração ao sesqui·
centenário dos Cursos Jurídicos no Brasil e a saudação feita pelo
Professor Pereira lira.
No 34j77, de autoria do Sr. Senador Mendes Cunule, solicitando u transcrição, nos Anais do Senado Federal, da mensagem encaminhada à ONU pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
Ernesto Geisel, pela passagem do "Dia Internacional pura u
Eliminação da Discriminuçfoo Racial''.
N• 35/77, de autoria do Sr. Senador Mauro Bencvidcs, soli·
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo de
autoria de J.C. Alencar Araripe, intitulado "Uma Existência
Dourada de Exuberante Idealismo", publicado nu edição de
21-3-77, do Jornal O Po•o, de Fortaleza;
1.2.6 - Discursos do Expediente
SENADOR RUY SANTOS, em nome da Liderança- Homenagem de pesar pelo falecimento do jornalista Costa Manso.
SENADOR OTAIR BECKER- Reiterando apelo ao Ministro do Trabalho no sentido da unificação do salário mínimo
no Estudo de Santa Catarina,
SENADOR NELSON CARNEIRO- Proposta de emenda
à Constituição a ser formalizada pelo Sr. Deputado José Boni·
fácio, dispondo sobre a suspensão da fidelidade partidária.
1.2. 7- Leitura de projetos
-Projeto de lei do Senado n• 31/77, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a comercialização
de peles de animais, e dá outras providências.
- Projeto de lei do Senado n• 32/77, de autoria do Sr. Senador Osires Teixeira, que concede isenção de imposto de renda
aos proventos e pensões das pessoas físicas maiores de 70 anos.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 13f77, do Sr. Senador Daniel Krieger,
solicitando sejam anexados aos Projetas de Lei da Cümara n•s
86/75 e 35/76, que já tramitum em conjunto, o Projeto de lei da
Cümara n• 98/76, e o Projeto de Lei do Senado n• 257 f15, que
dispõem sobre desapropriações por utilidade pública. Apro•ado,
-Requerimento n• 15/77. dos Srs. Senadores Lourival
Baptista e Ruy Santos, solicitando u transcriçilo, nos Anais do
Senado Federul, do discurso proferido pelo Tenente-Brigadeiro
Di:lio Jardim de Muttos, no dia lO do março de 1977. Apro•ado,
- Projeto de Lei do Senado n' 249 f76, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que introduz modificação uo § to do art. 461
da Consolidação das leis do Trabalho. (Apreciação preliminar
dajuridicidude,) Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 258/76, do Sr. Senador Vas·
concelos Torres, que tomba u Igreja Nossa Senhora du Puz, cm
Ipanema, nu cidade do Rio de Janeiro, e d(o outras providências.
(Apreciação proliminur dujuridicidudc.) Rejeitado. Ao Arquivo.
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1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR MARCOS FREIRE- Considerações sobre os.
direitos humanos e suu importância para o aperfeiçoamento das
instituições e das práticas politicas no País.
SENADOR JOSE SARNEY. como Líder da Maioria Compromissos assumidos c cumpridos pelos Governos da Rc·
volução em defesa dos direitos humanos, tendo cm vista pronun·
ciamcntó'do seu antecessor na tribuna.
SENADOR MARCOS FREIRE, em explicação pessoalSentido das afirmativas feitas por S. Ex• com relação aos di·
reitos humanos no País, face aos comentários feitos pelo Senador
José Sarncy.
SENADOR ROBERTO SATURNINO, como Líder da Mi·
noria - Manifestando a posição do Movimento Democrático
Brasileiro favorável as explicações, pelo Governo, perante as organizações mundiais, do cumprimento dos compromissos
assumidos pelo Brasil. Necessidade da união das forças políticas
para o desenvolvimento sócio-cconômico do País.
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Necrológio do
Sr. Júlio Cczário de Mello Filho.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Homenagem de
pesar pelo falecimento do Dr. José da Silva Peixoto.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2- ATA DA 21 • SESSXO, EM 22 DE MARÇO DE 1977
2.1-ABERTURA
2.2- ORDEM DO DIA
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 29/77 (n' 24/77, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Roberto
luiz Assumpção de Araujo, Embaixador do Brasil junto à lndia,
para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Reino do Nepal. Apreciado em sessio secreta.
2.3- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Discurso dojor·
nalista Prudente de Morais Neto, em homenagem à memória do
jornalista J.E. de Macedo Soares, por ocasião da inauguração de
logradouro com o seu nome na cidade do Rio de Janeiro,
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao Governo
Federal em favor de funcionários não incluídos no Plano de
Classificação de Cargos.
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO AN·
TERIOR

- Do Sr. Senador Braga Júnior, proferido nu sessão de
21-3-77.
- Do Sr. Senudor leite Chaves, proferido nu sessão de
21-3-77.
4- CONSULTORIA·GERAL
-Parecer n• 10, de 1977.
S-ATAS DECOMISSOES
6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS
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ATA DA 20• SESSÃO, EM 22 DE MARÇO DE 1977
3.' Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSt LINDOSO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
JS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena- Altcvir Leal - Braga Junior- Evandro
Carreira- José Lindoso- Jarbas Passarinho- Renato FrancoAlexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarncy- Hclvldio Nunes - Petrõnio Portclla - Mauro Bcncvidcs - Wilson
Gonçalves- Agenor Maria- Dinartc Mariz- Milton Cabral Ruy Carneiro - Marcos Freire - Luiz Cavalcante - Tcotõnio
Vilela- Ruy Santos- Eurico Rczendc- João Calmon- Vascon·
celos Torres - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Magalhães
Pinto- Franco Montare- Orestes Quércia - Lázaro BarbozaOsires Teixeira - Mendes Canale - Saldanha Dcrzi - Accioly Fi·
lho - Leite Chaves - Lcnoir Vargas - Otair Bcckcr - Daniel
Krieger- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Sccrctãrio vai proceder à leitura do Expediente.
~lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente. da República, submetendo ao Senado a
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua
prévia aquiescência:

MENSAGEM N• SZ, DE 1977
(N• 70/77, na orl1em)
Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição,
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a
escolha, que desejo fazer, do Senhor Armindo Branco Mendes
Cadaxa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Srasil junto ao Governo da
Jamaica, nos termos do artigo 21 do Decreto n• 71.534, de 12 de
dezembro de 1972.
2. Os méritos do Embaixador Armindo Branco Mendes
Cadaxa, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informação do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasília, 21 de março de 1977.- Ernesto Gelsel.
INFORMAÇÃO
Currlculum·Vltae:
Embaixador Armindo Branco Mendes Cadaxa.
Nascido em São Paulo, São Paulo, 19 de outubro de 1917.
Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1943.
Chefe da Secretaria do Conselho de Imigração e Colonização,
1945.
Membro da Scção Especial de Imigração da Comissão de
Planejamento Econômico, 1945.
Vice-Cônsul cm Miami, 1946 a 1950.
Encarregado do Consulado em Miumi, 1948.
Vicc-Cônsul em Port ofSpain, provisoriamente, 1949.
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 1950.
Cônsul-Adjunto em Miami, 1950.
Secretário du Delegação do Brasil à Sessão Especial da
Conferência da Orgunização de Alimentação c Agricultura, 1950. ··
Scgundo-Sccretilrio du Embaixada em Washington, 1950 a 1953.

Membro da Comissão Mista Brasil-Alemanha de Dcscnvol·
vimento Econômico, 1953.
Sccrctârio da Delegação do Brasil na X Conferência
lntcramericana, Caracas, 1954.
Membro do Grupo de Trabalho do Ministério das Relações
Exteriores à Rcuniilo dos Ministros da Fazenda ou Economia dos
Países Mcm bros da Organização dos Estados Americanos cm Sessão
Extraordinária do Conselho Econômico e Social, Petrópolis, 1954.
Assessor da Reunião de Ministros da Fazenda ou Economiq
das Repúblicas Americanas, Pctrópolis, 1954.
Membro da Comissão Mista Brasil-Argentina, Buenos Aires,
1955 e 1959.
.Segundo-Secretário da Embaixada cm Bonn, 1956 a 1958.
Membro da Delegação do Brasil às Negociações Tarifárias
Brasileiras dentro do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio (GATT), Genebra, 1958.
Segundo-Secretãrio da Embaixada.cm Buenos Ai rés, 1958.
Promovido a Primciro·Secretãrio, por antiguidade, 1958.
Primciro·Sccrctãrio da Embaixada em Buenos Aires, 1958 a
1960.
Observador Governamental da Reunião sobre Material
Ferroviário da Comissão Econômica para a América Latina,
(CEPAL), Córdova, 1959.
Delegado, substituto; do Comita· Provisório da Associação
Latino-Americana de Livre Comércio (AI.ALC), Montevidéu, 1960.
Primeiro-Sccrctârio da Embaixada em Montevidéu, 1960.
Membro da Delegação do Brasil à Primeira Reunião do Grupo
de Trabalho de Peritos cm Estatística de Comércio Exterior,
Montevidéu, 1961.
·
Chefe da Delegação da ALALC, 1961.
Delegado do Brasil à Primeira Conferência Extraordinária das
Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, 1962.
Chefe; interino, da Sccrctaria-Gerai·Adjunta para Assuntos
Econõmicos. 1962.
Membro da Delegação do Brasil à Reunião do Grupo de
Trabalho sobre a Origem de Mercadorias, 1962.
Chefe da Divisão de Política Comercial, 1962.
Membro do Grupo de Trabalho para Estudos Técnicos sobre as
Relações do Brasil com as Comunidades Européias (CE), 1962.
Chefe da Divisão da Ásia c Oceania, 1962.
Chefe do Grupo do Brasil nas Negociações do Acordo de
Comércio c Pagamentos entre Brasil e Indonésia, 1963.
Chefe do Grupo Econõmico do Brasil em Missão Comercial no
Sudeste Asiâtico, Colombo, Bangkok, Jacarta, 1963.
Cônsul em Florença, 1964a 1965.
Observador na Reunião Plcnâria c no Simpósio sobre Ciência
Espacial, Florença, 1964.
Promovido a .Ministro de Segunda Classe, por merecimento,
1965. '
Ministro-Conselheiro em Genebra, 1965 a 1966.
Ministro-Conselheiro cm.Moscou, 1966 a 1969.
Embaixador cm Port-au-Princc, 1969 a 1971.
Assistente do Comando da Escola Superior de Guerra, 1971 a
1972.
Diretor, interino, do Curso Superior de Guerra, 1971 a 1972.
Chefe do Departamento de Comunicações e Documentação,
1973.
Intcgrante da Comissão do Convênio de Prestação de Assistên·
ciu Técnica para a Modernização Administrativa do Ministério das
Rcluções Exteriores, 1973.
Chefe do Departamento Consular c Jurídico, 1974 a 1977.
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento,
1975.

Chefe da Dologaçuo do Brasil à 48• Sessão do Comitê.
Executivo, c nu 39• Sessão do Comitê do CIME, bem como no
Segundo Seminúrio sobre Aduptaçilo c lntcgrnçilo de Imigrantes,
Genebra, 1975.
O Emb:oixador Armindo Branco Mendes Cndnxa, nesta data,
encontra-se no exercício de suas funções de Chefe do Departamento
Consular e Jurídico dcstu Secretaria de Estado.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 7 de março de
1977.- Adolf Libert Westphalcn, Subchefe da Divisão do Pessoal.

I,) Comissão de Re/arõe.< E.<teriore.<. I
Do Senhor Presidente da República, restituindo autógrafos de
projt•tos de• lei sancionados:
N• 53/77 (n'1 071/77, nn origem), de 21 do corrente, referente ao
Projeto do Lei da Cümuru n• 105, de 1976, que "altera as dirclrizcs
das rodovias BR-453 c BR-468, integrantes do Plano Nacional de
Viacilo, aprovudo pela Lei n' 5.917, de 10 de setembro de 1973".
(Projeto que se transformou nu Lei n• 6.406, de 21 de março de
1977.)
N'' 54/77 (n' 072/77, na origem), de 21 do corrente, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 107, de 1976, que "dispõe sobre a doa·
cão do Hospital Hermínio Amorim e dá outras providências".
(Projeto que se transformou nu Lei n• 6.407, de21 de março de 1917.)

PARECER
PARECER No 48, DE 1977
'i

'!

Ou Comissão de Constituição c Justiça, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n' 88, de 1976 (n' 1.106-8, de 1975, na
origem), que dá nova redação aos§§ 3• e 4• do artigo l• da
Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970, que "dispõe sobre normas
de Direito Processual do Trabalho, allcra disposillvos da
Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e
prestnçiio de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e dá
outrns pnh·idéncins".

Relator: Senador Otto Lehmnnn.

·I
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O Projeto sob exame, originltrio da Câmara dos Deputados, vi·
sua modincar a redução dos§§ 3' e 4• do arl. 2• da Lei n' 5.584/70,
objctivundo estender dc 2 (dois) para 4 (quatro) salários mínimos o
limite du alçudu nos embargos interpostos perante as juntas de
conciliucfto ou Juizes de Dirdto, nos pleitos trabalhistas, ao tempo
cm que inclui, como prcssuposto de legitimidade para o acolhimento
de tais recursos, as decisões que contrariem Prejulgado ou Súmula
do Tribunal Superior do Trabalho.
A muti:riu, sob o aspecto da fixação da alçada, tem por escopo
aliviur os Tribunais Regionais da sobrecarga nu aprecinçilo de causas
de vnlor irrisório, e, quanto no núcleo das demandas, ampliar o
elenco de seus pressupostos processuais, por isso que vem acolher a
admissão duqucles recursos que versem sobre u reforma de sentenças
contrúrius il jurisprudência da instância superior.
Atende aS<im, o Projeto, uo preceito da economia processual,
sobretudo necess(l!ia cm se tratando de litígios na área do Direito do
Trubalho, onde as dclongus somente prejudicam, como entende o
Autor, ''uquch: u qut:m upurt=ntcmente buscava proteger", ao passo
em que, destacando a importância do instituto de prejulgndo, har·
monizu os dispositivos em queslilo com o nrt. 9• da própria lei a que
pertencem, a quul cstubt:lccc:

"Art. 9• No Tribunal Superior do Trabalho, quando o
pedido do rccorrrcnte contrariar prejulgado estabelecido ou
súmulu do jurisprudência uniforme deste Tribunal já com·
pendiada, poderá o relator negar prosseguimento ao recurso,
indicando o correspondente prejulgado ou súmuln."
Contrúrio senso, nilo hl'l como negar-se acolhida ao pedido que
invoque a reformu de uma decisilo oposta it inteligência formulada

pelo TST sobre espi:ciejurldicu idêntica, e sobre a qual haja expedido
prejulgado ou Súmula.
Todavia, e emboru reconhecendo os elevados objctivos da pro·
posiçfao, inclusive ~l suu juridicidudc c constituciomllidudc, hú de ser
considcruda a inoportunidade de sua tramitação, cm face de achar-se
concluído c cm vias de encaminhamento ao Congresso Nacional, o
untcrrojcto do Ct\digo de Processo do Trabalho, de maneira global,
todo o procedimento junto ao judiciário trabalhista.
.Diante do exposto, c considerando a conveniCncia da adoçilo do
novo texto, definitivo c amplo, que devcrú substituir, lato senso, u
CL T. c tis leis espmsas 'lu e rcgulum o Direito do Trabalho, nosso
P~1reccr Cpelo sohrcstmncnto do presente projeto.
Sala das Comissões, 16 de marco de 1977.- Daniel Krleger,
Presidente - Otto Lehmunn, Relutar - Nelson Carneiro - Leite
Chaves- Wilson Gonçalves- Helvídio Nunes - Suldanha Derzl Heitor Dias- Gustavo Capnnema.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O Expediente lido
vai à publicação.
Através da Mensagem n• 29, de 1977, o Senhor Presidente da
Rcpúblicu submete ao Senado a escolha do Senhor Roberto Luiz
Assumpçiio de Araújo, Embaixador do Brasil junto à lndiu, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto
do Reino do Nepal.
Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessilo
extruordinitriu a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Sobre a mesa,
projetas de lei que seri!o lidos pelo Sr. I•·Secretilrio.
Sflo lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 29, DE 1977
Revoga o Decreto-lei r.' 1.520, de 17 de janeiro de 1977,
que "estabelece condição para aqulslçiio dos derivados de petróleo que menciona, e dú outras provldõnclos ",
O Congresso Nacional decretu:
i\rl, I<' Ficu revogudo o Decreto-lei n' 1.520, de 17 de janeiro
de 1977,
Art. 2\1 Est::t Lei cnLrurá em vigor na d::tta de sun publicação.
Justificação
Sob a pressão de acontecimentos recentes, o Senhor Presidente
da República, General Ernesto Geisel, decidiu adiar por tempo
indeterminado a uplic,ção do recolhimento restituível sobre a
gasolina, instituído pelo Decreto-lei n<' 1.520, de 17 de janeiro de
1977.
A ediçilo do Decreto-lei n• 1.520, de 17 de janeiro de 1977, sus·
cita outras questões, dentre elas o esclarecimento do proctsso de
tomada de decisões, nus esl'crus do Poder Executivo.
O Presidente Ernesto Geisel, em seu pronunciamento u Nnçào,
de 9 de março de 1977, disse o seguinte:
"Torno u dizer que tudo isto foi concebido, foi plune·
jndo e foi decidido c posto em execução, a partir de meados
de jnnciro. Duí pura cá, nós vcrilicumos que no quadro na·
cionul houve uma evoluçüo que cu considero promissora."
Os diversos órgãos du imprcnsu brasileira, desde o final de 1976,
noticiaram n respeito dus tendêncius que ~:stnriam l.!m formação,
aglutinação e confronto, no âmbito dus esferns executivas, com re·
ferênciu it politku de rt!striçilo no consumo de d~:rivudos de petróleo.
O mecanismo de preços, ucionudo desde 1973, logo n seguir~ ui·
ltt bruscu do petróleo importudo, expôs todas as camudas da popula·
cão, consumidores dirctos ou indirctos de derivados, ~tos efeitos de
lndices crescentes de in!lução.
Quer dizer, a estratégia entiio dclinidu projetou sobre todos, e
alguns mais pesadamente, o [urdo de uma inflnção em espiral. Em
slntese, o grau de regressividade da (tltcrnativu estavu posto em
cvidênciu. Seria socialmente justo abandoná-lu, ou não?
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prorncssns, rculizou esforços quase imperccptrvcis no sentido de se

adaptur ao novo quadro intcrnacionul c nucional. Nenhuma
inovação de fato surgiu, capaz de, reln tccnologiu, impedir ll dcscapitalizaçuo nacional. largamente visualizada pelo desequilíbrio alar·
manto da bulança comercial e de serviços, do balanço de pagamentos, causado pelas despesas com a aquisição de petróleo bruto.
As distribuidoras de derivados de petróleo, varejistas privilegiadas da produção das refinarias pertencentes à PETROBRÃS, com o
aumento de preços, passaram a apresentar faturumentos bastante elevados. Reagiram rapidamente ao anúncio do recolhimento restituí·
vel, suscitando uma pressão dcsfavoritvel em relação ü medida.
Uma dccisiio envolvendo todo o quadro nacional, aqui descrito
apenas cm suas partes principais, requc:riu, como ainda n:quer, um
aprofundamento do debate, nos diversos níveis de poder, ui incluidos
até o mais simples dos cidadãos. E estes raciocínios conduzem a ques·
tão üs rampas do Congresso Nacional.
Persiste grave distorção no seio da sociedade c da economia
brasileiru. Em decorrência du liberdade excessiva de que gozam po·
derosas forças, os preços ganham um ritmo que atinge principal·
mente o orçamento das camadas mais pobres da população. O
processo de concentração de rendas, longe de retroceder, c animado
pela alta de preços.
Mais ainda, a dependência do País em relação a fontes externas
de energia permanece excessivamente elevada.
Nesse quadro, alinham-se poderosas forças multinacionais,
contrítrias a um processo rápido de desconcentração de rendas e de
libertação nacional no tocante ils fontes externas de energia, coexis~
tindo com amplas camadas da população brasileira, em estado de
economia de subsisti:ncia, ainda quando vivendo na periferia dos
grundes cc:ntros.
A tomada de decisões é um fenômeno que compreende, e obvia·
mente pondera, sob o risco de erro, todos esses fatores alinhados por
nós.
Voltemos ao recolhimento restituível. Este, na verdade, colocou
todo o P;tis frente a um debute pré-eleitoral. Providencialmente,
porém, dil•r.:niOs fatores concorrcmm paru que, em conjunto. nova
decistao u respeito fosse tom:1dn. E cm llt:corrênciu do adiamento,
ainda que discutível, não resta dúvida cm qualquer espírito sobre a
impraticabilidade, de querer reduzir o consumo de derivados de
petróleo pcl;t via de preços. Há uma adaptuçiio ao novo quadro, pe·
los grupos de maior renda, enquanto sobre as camadas mais pobres
recaem os sacrifícios. O texto do Decreto-lei 11' 1.520, de 17 de janeiro de 1977. Ji1. o seguinte:
"Art. 6' Este Decreto-lei entrará em vigor nu data de
sua publicação, revogadas as disposições cm contrário."
Estll redução c.tít concorde com o texto constitucional (nrt. 55,
§ 1•}. que preceitua, quanto a decretos-leis:

"Publicado o texto, que terá vtgencin imediata, o
Congresso Nacional o aprovarít ou rejeitarA, dentro de
sessenta dias. não podendo cmendít .. Jo; se, nc:sse prazo. não
houver dt:lihcruçào, o texto serú tido por aprovado,"
Dois cuminhu~ se delin~:iarn:
I. a rejdc;iw pdu Congrl.!sso N:.u:ion:il:
2. a n:vogaçUo do Decreto-lei mcnciünudo por rorçu de Lei.
Susciuunos, neste momento, estu segundu hipótese, visando,
com isso, comph:ml.!ntólr duns iniciutivas, u da economia, que,
rccupcrundo .. se, c uo mesmo tempo demonstrando os males
derivados do Decrew-lci n<• 1.520, de 17 de janeiro de 1977, tornou
dcsncccssíario o rcculhimcnto restituível, c u do Presidente du Re·
p(Jblku, que apcn<lS adiou a viltl:nciu do referido diploma h:gul. sem,
I.(Ucr lhlS part~l-'~:1', um :apoio cnnstitm:ional definido u respeito,
deixund<> de p:.ne ""~em ais tlcriva~m- óleo diesel e óleo combustl·
vcl- tamh&m~.·ontt:mplados no rr.:l'~.:rldo decreto~ lei.
Sulu tlas Scssües, 22 de murço de 1977. -ltam~r Franco,
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DECRETO-LEI N• 1.520, DE 17 DE JANEIRO DE 1977
EstBbelece condlçio para aquisição dos derivados de petr6leo que menciona, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o urt. 55, item 11, da Constituição,
Decreta:
Art. I• A aquisição de gasolinas automotivas, óleo diesel e óleo
combustível ficará condicionada, a partir de data a ser fixadn pelo
Conselho Nacional do Petróleo, ao recolhimento, pelos
consumidores, de importância equivalonte a 50% (cinqUenta por
cento} do respectivo preço final de venda.
§ I• As quantianccolhidus caracterizam-se como ânus finan·
ceiro, temporário, do consumidor e não constituem receita da I.Jniào.
§ 2• As quantias recolhidas serão restituídas no prazo de 730
(setecentos e trinta} dias, não fluindo juros nem correção monetária.
Art. 2• Competirá ao Conselho Nacional do Petróleo:
1- alterar o percentual do recolhimento;
II -

suspender ou

restabelecer, cm curútcr geral. o

recolhimento;
111- expedir normas complementares, no âmbito de suas utri·
buições legais, necessárias a assegurar o cumprimento deste Decreto·
lei.
Art. 3• Competirá ao Conselho Monetário Nacional disciplinar
a forma do recolhimento e da devolução;referidos no art. I•
Art. 4• Os revendedores de derivados de petróleo que não
exigirem a comprovação, pelos consumidoros, do recolhimento
estabelecido neste Decreto-lei, segundo as normas baixadas pelo
Conselho Nacional do Petróleo, ficarão sujeitos às penalidades pre·
vistas no urt. 14 do Decreto-lei n• 538, de 7 de julho de 1938, e
legislação subseqUente, bem como ao recolhimento das quantias
devidas.
Art. 5• O disposto neste Decreto-lei não se aplicar:i its situações
que vierem a ser excetuadas pelo Presidente da República, por
proposta do Ministro d~s Min:ts e Energiu.
Art. 6• Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçüo, revogo das us disposições em contrúri'o,
Brasília, 17 de janeiro de 1977: 156• da Independência e 89• da
República. - ERNESTO 'GEISEL - Mário Henrique Slmonsen Shlgeakl Uekl- Joio Paulo dos Reis Vello•o.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Ecmwmia e
de Minas e Energia.)
PR!)JETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1977
Dl•põe sobre condições para a remuneração de férias de
empreaados regido• pela Consolidação das Leis do Trabalho,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As empresas ficum obrigudus a recolher, mensalmente,
nus contas buncítrius vinculadas de que trntn o artigo 211, du Lei n9
5.107, de 13 de setembro de 1966, importâncias correspondentes a
um duodí:cimo do valor das fi:rins de seus empregados.
Art. 2• Considera-se emprcsn paru os efeitos destu lei, a assim
conceitunda pelo artigo 2•, da Consolidação das Leis do Trabalho,
uprovnda pelo Decreto-lei n• 5.452, de i' de maio de 1943.
Art. J9 Os empregados t~m direito u SLtc.::tr us importiancius
recolhidas its contas bancürius vinculadas nu forma do artigo 1•,
acumuladas ati: o mês de concessão das respectivas fórias.
Art. 4• As vantagens decorrentes desta lei não eximem os
empregadores das obrigações relativas u l'i:rius, de que truta o Capitu·
lo IV, do Titulo li, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. S• Esta Lei entrarü em vigor na duta de suu publicução
rc:vogudns us disposições cm contrí1rio.
Ju•tlfieaçao
O tlcscunso nnual do tmhalhador u tliulo de J'i:rias, é uma ncccs·
sldude incontestável, que tem motivado sociólogos, udvo~udos c ou·
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tros grupos de estudiosos dos problemas sociais de nossos dia~, ~ara
um estudo mais aprofundado das vantagens de um lazer pcrtódtco,
como forma de aliviar as tensões c recompor as energias consumidas
ao longo das atividades, especialmente no que diz respeito ao opera·
rindo dos grandes centros industriais.
E: que, nilo somente o movimento sindical de trabalhador~s, mas
também organizações patronais. ttm se voltado para a pcsqutsa, por
exemplo, das causas que levam grande número de trabalhadores a
não gozarem suas férias. Estas pesquisas, via de regra, têm dcmons·
trado que os operários porque silo obrigados a vcndê·las, premidos
por dois motivos que silo bastante conhecidos.: primeiro porque não
tém condições de, tirando as férias, gozã-las longe de seu habl~at
costumeiro, como seria de desejar, pois como sabemos, as fénas
somente serão realmente proveitosas, no sentido de um justo rcstabe·
lccimento e recomposição de energias, c novas motivações para o tra·
balho, quando desfrutadas noutro ambiente, inteiramente longe da
rotina de trabalho que esmaga o operãrio citadino.
O segundo motivo pelo qual o empregado é forçado a negociar
suas férias com o patrão estã diretamcnte ligado ao primeiro. E: que,
na verdade a concessão de ferias consoante a Consolidação das Leis
do Trabalho, representa muito pouco em termos orçamentári~s P?ra
o trabalhador, pois ao entrar em férias, o que ele recebe de dmhetro
representa apenas um adiantamento do salário mensal, e, neste caso,
fica o operário impossibilitado de desfrutar o justo descanso ?as fé.
rias, realizando um passeio por pequeno c modesto que seja, em
razão de não representar a concessão das férias nenhuma rem une·
ração extraordinária, como seria de desejar.
Ora, nestas condições, opta o empregado por negociar com o
empregador as férias, em lugar de gozá-las sem os atrativos que
seriam indispensáveis, já que não dispõe de recursos orçamcntãrios
para taL
E: cm razão destes relevantes motivos que estamos apresentando
o presente Projeto de Lei, que, pela sua própria natureza e invc~tiv?,
poderá minorar esse cruciantc problema, que de tão atual c séno, Jâ
suscitou um considerãvel número de proposições nesta Casa, todos
eles buscando a concessão de férias em dobro.
Na verdade nossa proposição poderá alcançar até mesmo o objc·
tivo das férias cm dobro, mas, sem dúvida, a fórmula apresentada
permite ao empregador ir depositando o montante aos pouc~s, em
forma de duodécimos, mensalmente, de tal sorte que por ocastão da
concessão basta o empregado sacar as importâncias depositadas,
com o que, independentemente do salário mensal, poderã, al:sim,
gozar um justo perlodo de descanso sem os contratempos ocastona·
dos pelo desquilfbrio orçamentário, que, como ficou demonstrado,
estã acontecendo pela sistemática atualmente adotada.
Doutra parte, não se faz necessária a criação de nenhum
mecanismo novo para o cumprimento desta nossa proposição, vez
que serão utilizadas as contas vinculadas já abertas cm nome de cada
empregado, por força do regime do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. .
Saliente-se, ainda, o fato de que não havcrâ maiores despesas ou
oncração nos custos operacionais das empresas, por isto que os
encargos se diluirão pelos doze meses do pcrfodo, jâ que o depósito é
feito em duodécimos c, também porque representa em seu todo, no
máximo, vinte dias úteis de trabalho.
uma forma nova de encarar a matéria, que urge ser equacio·
nada, como caminho para sua solução, que envolve aspectos sociais
c humanos dos mais senslveis c que interessam ao Governo, aos
empregadores e aos empregados.
Sala das Sessões, 22 de março de 1977.- Nel10n Carneiro.
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LEGISLAÇiiO CITADA

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Senlço, e d' ou·
Iras pro,ldênclas,

Março de 1977

Art. 2• Para os fins previstos nesta Lei todas as empresas sujei·
tas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a
depositar, até o dia 30 (trinta) de cada mês, em conta bancária vin·
culada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga no mês anterior, a cada empregado, optante ou não,
excluídas as parcelas não mencionad~s nos arts, 457 e 458 da CLT.
DECRETO·LEI N9 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
". Apron a Con10lldaçio das Leis do Trabalho

'

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

Art. 2• Considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade cconômica, admite,
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços,
§ I• Equiparam-se uo empregador, para os efeitos exclusivos
da relação de emprego, os pronssionais liberais, a; instituições de
beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem
fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2• Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada
uma delas personalidade jurldica própria, estiverem sob a direçi!o,
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividadc econõmica, serão, para os
efeitos da relação de emprego, solidariamente responsãvei~ a empre·
sa principal e cada uma das subordinadas.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças. I
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Os projetes serão
publicados e enviados às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serâ feita pelo Sr. !•Secretário.

elido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 32, DE I977
Nos termos do art. 370 do Regimento Interno, requeiro sobreslamento do estudo do Projeto de Lei da Câmara n• 88{76 -:- Dã
nova redação aos§§ 3• e 4• do art. 2• da Lei n• 5.584, de 26 de JUnho
de 1970, que "dispõe sobre normas de Direito ~roccssual do Tr~b~·
lho, altera dispositivos da Consolidação das LeiS do Trabalho, dtsCt·
plina a concessão e prestação de assistência judiciãria na Jus~iça do
Trabalho e dâ outras providências", a fim de aguardar o ProJeto do
Código d~ Processo do Trabalho, conforme decisão da Comissão de
Constituição e Justiça na sessão de 16 de março de 1977.
Sala das Sessões, 22 de março de 1977.- Daniel Krleaer, Prcsi·
dente da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Aprovado o requerimento, nca sob restado o estudo do projeto.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Secrctârio.
Silo lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 33, DE 1977
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeremos a
transcrição, nos Anuis do Senado Federal, da aula inaugural mi~is·
trada, hoje, às lO horas, pelo Senador Petrõnio Portclla, no Audttó·
rio Dois Cundungos, da Universidade Federal de Brasília, cm
comemoruçilo ao sesquicentenãrio dos Cursos Jurldicos no Brasil e a
suudaçilo feita pelo Professor Pereira Lira.
Sala dus Sessões, 22 de março de 1977. - Lourl,al Baptlota Ruy Santos - Henrique de La Rocque - Renato Franco - Maaa·
lhies Pinto- Otalr Becker- Oslres Teixeira,

Murço de 1977
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REQUERIMENTO N• 34, DE 1977

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcriçuo, nos Anais, do Senado, da Mensagem encaminhada à ONU
por Sua Excelência o Senhor Presidente Ernc>in ':<isel, pela passa·
gem do "Diu lntcrnucionul pura a Elimina,;,,, .;,, Discriminação
Racial".
Sala das Sessões, 22dc março de 1977. -~ 1; ... ,., Canale.
REQUERIMENTO N• 35, DE :"'."I
Senhor Presidente:
O Senador, infrn-assinado, com fundamentu no art. 233 do
Regimento Interno, requer ÚV. Ex•, após ouvido o Plenário, que seja
inserido, nos Anais do Senado, o artigo de autoria de J. C. Alencar
Araripe, intitulado "Uma Existência Dourada de Exuberante Ideu·
lismo" c publicado na edição de 2.1 de março do corrente, do jornal
O Povo, de Fortaleza, no qual enfoca a figura do inolvidável cea·
rense Fernandes Távora.
Sala das Sessões, 21 de março de i 977. - Mauro Bevevides,
29-Secretário.
O SR, PRESIIJENTE (Petrônio Portclla) - Os requerimentos
lidos serão submetidos ao exame da Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES) - Peço a palavra como
Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Eurico Rezcndc, como Líder.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Como Líder.)Sr. Presidente, pediria a V, Ex• que concedesse a palavra, cm nome
da Liderança, ao nosso eminente colega Senador Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - A pedido do nobre
Líder da Maioria, concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos,
'que falará em nome da Liderança.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - DA. Pela Liderança da
ARENA, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Brasília foi surpreendida hoje com a notícia do falecimento do
jornalista Costa Manso, e neste instante, através da TV Globo, a Na·
çilo brasileira, toda elu, está a lamentar o seu desaparecimento.
Costa Manso, jovem brilhante, com um futuro promissor, era
uma das maiores expressões do nosso Jornalismo. Dedicava-se, por
último, à politica internacional, lendo acompanhado o Presidente
Gciscl i1 França, à Inglaterra, ao Japão: donde mandou, para o Brasil, noticias oportunas e corretas quanto à atuação do eminente
Presidente. Pelo "Fantástico", a Nação tomou conhecimento de
uma entrevistu que o jovem jornalista fez, num trem rápido do Ju.
püo, com o Chefe do Governo brasileiro.
Costa Manso vivia para a imprensa. Formado cm Jornalismo
pela Universidade de Brasília, com um poder de comunicação
admirável, ele vinha prestando o melhor dos serviços.
Acostumumo .. nos, Sr, Pn:sidcntc:, a vê·lo c ouvj .. Jo, correto,
firme, seguro, comunicativo. A SU<t morte deixa um vazio não só na
Imprensa, como no coração c na alma de lodos aqueles que se habituaram a apreciar c a louvar u mocidade, principalmente quando ela
vive para o bem c pura a grandeza.
Os Srs. Eurico Rezende (ARENA - ES) e Lázaro Barboza
(MDB- GO)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA)- Logo depois de ou.
virmos o nosso Líder Eurico Rezcnde, dur-lhc·ei o aparte com muito
prazer, nobre Scnudor Lúzuro Burbozu.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Apesar de V. Ex• cstur fulundo cm nome da Maioria, confesso que extrapolo os limites
do protocolo, pum colocur, no seu pronun.ciamcnlo, rápidas
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considerações cm torno do lutoso fato. Realmente, como bem snlcin·
tou V. Ex•, conviveram com u vida e o destino de Costa Manso as
virtudes c os predicados do talento, da inteligência, da vigilância
profissional e, sobretudo, da honestidade, após a pesquisa segura do
fato, nu divulgação daqueles acontecimentos marcantes da vida
nacional. Aquela imagem cativante que realizava, em nós, a
habitualidade de contemplá-lo na televisão, principalmente,
desapareceu, assim, de um modo rápido sob a delinqUência da fatali·
dade, seccionando um destino de utilidade, ainda no calor c no
colorido de uma mocidade que exibia, abundantemente, aquelas
reservas e aquelas potencialidades que o conduziam ao altiplano do
conceito de um dos melhores repórteres deste Pnfs. Perde, assim, a
classe dos jornalistus um companheiro infatigável. Desaparece das
oncinas do trabalho de divulgação nacional um dos mais aplaudidos
trabalhadores, pela sua inteligência ctambêm- o que nos faz tornar
maior ainda o horizonte da sua falta- pelo seu espírito público. Dai
por que desejo associar-me às homenagens que V. Ex• presta c carac·
tcrizar, com absoluta sinceridade, com leal sentimento de observação
c julgamento, que o jornalista Costa Manso será sempre c sempre, na
alternação dos dias e das noites, uma ausência saudosa. E, com estas
palavras, desejo também endereçar ao seu pai, Dr. Geraldo Costa
Manso, amigo dilcto da classe politica, pura quem o gesto assistcn·
cialtem sido uma lúcida constante, a expressão do nosso pesar c os
limites, os largos limites, da nossa consternação, pedindo a Deus que
dê a ele, à sua esposa c à sua fumilia o lenitivo da religião c as resis·
tências da fê.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Agradeço ao nobre
Líder, Senador Eurico Rezendc, a contribuição que dá a esta
comunicuçào.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA)- Ouço o nobre S~na·
dor Lázaro Barbozu.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador Ruy
Santos, V. Ex• ocupa a tribuna em nome da Liderança do seu Parti·
do, a Aliança Renovadora Nacional, para manifestar o seu pesar c o
de toda a sua Bancada. pela morte prematura do brilhante jornalista
Costa Manso. Em ncrmc da Bancada do Movimento Democrático
Brasileiro com :ISscnto nesta Casa c no meu próprio, associamo-nos
às manifestações de pes:~r que V. Ex•, de forma muito lúcida, cxprcs·
sa neste instante. Costa Manso, sem dúvida nenhuma, muito jovem
ainda, tornou-se admirado c respeitado no Brasil inteiro como ho·
mem de informaçiio. Dedicando-se ultimamente no notici:\rio inter
nacional fazia-à com aquela acuidade que, dentro em pouco, o tor·
nuriu um comenturistu internacional dos mais respeitados c ouvidos
nu imprensa deste Pais. O Movimento Democrático Brasileiro exter·
nu it f:~milia do jornalistu c a toda a classe que se viu privada do seu
convívio, a sua solidariedade c as mais profundas manifestações de
pcst~r. (Muito obrigado.)
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Muito obrigado no
nobre Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA -

MA) -

Permite

V, Ex• um tapurtc'!

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Ouço o nobre Sena·
dor Henrique de La Rocquc.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENt\- MA)- O jornalista
Costa Manso, trugudo tão cedo pela morte, tinha umu visão global
du suu prolissào. No seu Carduo exercício, jumuis se pôs u serviço da
malquerença legislativa. Com u maior admiração c curiosidade, cru
cu ussistcntc p~:rmuncntc de suus utuulizudus reportagens na TV
Globo. Alirmo, nol1re Senador Ruy Santos, que os mais velhos.
tuntus vezes, bu~cum thl exemplo dos mocas o suporte para as lutas,
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uindu, n cnfrcntur. Ele, o jo\'cm, servir(! Ct11l10 moldur~1 de condutas c
dcsHfios pum t:lntos que sup/lcm que u vidu n"o vale peln hc\ezn do
seu desempenho. A seu pai, com quem :1 classe politica jnmais
poderú se quiwr, pela ajuda pcrmuncntc 1111 tarefa difícil da mecânica
jurídic<~ clcitoml, as nossas mais comovidHs condolcncias, Acampa·
nharei os seus restos mortnis i1s 17 horas, seguindo com os seus um i·
gos até u sua última morotdu, c tenho a certeza, nobre Senador pela
Bnhia. de que estarei reprcsentnndo a totalidade dos componentes do
Senado dH Rcpúbiicn.

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Realmente, nesse
gesto, V, Ex• c:starú rcprcscntundo a nós todos.·
O Sr. Jarbas Pnssarlnho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
ap:1rtc'?
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA) - Ouço o aparte de
V. Ex•
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Rogou V. Ex• que
no meu aparte um testemunho. Tive a oportunidade de
conhecer o jorna(ista Costa Mumo quando ele, recém-saído da
universidade, fnzia a cobertur<~ do Ministério da Educaçi•o e Cuitu·
ru. Desde aqude momento, verificamos que se tratava de um
profissional sério. que nós poderíamos, até sob certo ponto de vista,
admitir que era reHiizado prematuramente na sua maturidade. O que
entendemos cxHtamente pelo papel da imprens<~ estava caracterizado
pcln suu atuucão nu cobertura daquele Ministério: a notícia sempre
Gc\, tanto quanto possível. porque os homens silo os homens. mns,
tanto quanto possível, unu1 inexistênciu de cnnotaçflo pessoal: e a
garantiu de que um jovem rt:cém-formudo por umu universidade
poderia representar o :.1certo da lei que obrigou curso supcrior para
registro de jornalistas. Este testemunho. como solicitei a V. Ex• que
incorporussc ao seu pronunci:.Jmcnto, se traduz alguma homenagem.
nrw é pdos udjctivos qut: cu possu usar c, sim, exclusivamente pelo
f:.llo cm si. quc garante a utuac~o dc um prolissiom1l exemplar no seu
métier.
rccolh<~

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA)- Muito obrigado,
nobre Senador lHrbas Passarinho.
Ouço o cinincnte Senador Magalhães Pinto.
O Sr. Magalhães Pinto (ARENA- MG)- Desejo também pe·
dir a V. Ex• que ins'~ra no seu discurso o meu voto de pesar pela
morte de Costn Munso, c este voto é pessoal c da Comissão de Rela·
çõcs Exteriores, umu vcl que esse jovem rcpôrter se especializou nos
assuntos que interessam uo Brasil c uo c.:xtcrior.
O SR. RUY SANTOS (ARENt\- BA)- Muito ohrigado.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- V. Ex• di! licença pan1 um
nohrc Sc.:nador Ruy Si!ntos?

~1purtt:,

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Pois não, nobre Se·
twdor Ruy Carneiro.
O Sr. Ruy Carneiro (M DB - PB) - Senador Ruy Santos,
acabo de chcg<lr do vclório desse jovem jornalista, que está rcccbcn·
do umu consagração de todo o Plenário do Scnudo, pelo que l!stou
observando. O depoimento que :u:aha dt: dar o ex-Ministro da
Educação, nosso eminente colega da rcpresenwçrw do Pará, Senador
Jarhas Passarinho. vale por umu f}úginu da C.Jual uque\c jovem
jornalista é merecedor. Geraldo Cosw Manso Pilho cru neto do
grande Ministro do Supremo Tribumli Federal. Costa Manso. c filho
do Dr. Geraldo Costa Manso, Dirctor-Gcra\ do Tribunal Superior
Eleitoral. Era ele dotado de qualidades tiio excepcionais 4uc todo o
público br~tsilciru, :tcnstumudo u ucompunhur sua utuaçlm,
sohrctuc.lo no Jornul Nucional, sentiri1 falt:l du sua palnvra, da
scricdudt.: que o ~.:unu:tc.:rizavn uo dar suas informm.;l~t.'S como
rcprcscntuntc du dass~.: jornulístka de Brasflia. O púhlh:n hrasildro.
Senador Ruy Santos, lamenta como V. Ex' a f:1\tu dt!ssc jovem
jmnulista. f: uma estrela brilhuntt.: do meio jornali!o.ti..:il do Brasil que:
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desap:~rccc no vigor de seus~(, :mos de idade. llortanto, no momento
cm que V. Ex' profere este discurso, imbuído desse sentimento com
que g.ost~tm de !'al~tr os bnmcn!'l da Bahia, queira V. Ex• ~tceitur u
solidariedade de seu colega dn rcprcscntaçiul do Esludo du Pnruiba.

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Obrigado u V. Ex•
Não hi1 consolo para a dor. a ""o ser o da fé. Mas a famí\ía de
Costa Manso h<í de recolher, no depoimento aqui dado, pulavms que
hão de lhe diminuir o sofrimento nesta hora.
O Sr. Mauro Benevidcs (lv!DB- CE) up;trtc'! · ...

Permite V. Ex• um

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BAl-Ouço o nobre Senador Mauro Bcncvidcs.
O Sr. Mauro Benevides (M DB- CE) - Nobre Senador Ruy
Santos. o Scn<~dor Lúzaro Barboza, cm nome da Liderança do
MDB, jú expressou apoio à homenagem que V, Ex• trihutu à memó·
ria do jornalista Costa Mnnso. Mesmo assim, também cu que tenho
a honru de privar da amiz<~de do Dr. Costa Manso. gcnitor do jornalista ontem fulccido, quero testemunhar, neste aparte. a minha solidariedade diante da perda daquele ente querido. Ainda hCl pouco,
nobre Sem1dor Ruy Santos, a TV Globo. numa comovente reportagem. reproduzia as mais importantes cntn:vistus por ele realizadas
como profissional da Comunicação, uma de\Hs com o Presidente
Erneslo Gei~el durunte u sua viagem ao Japão. A morte do jovem
Costu Manso constitui, sem dúvidu, grundc perda pura o moderno
Jorn<~lismo bmsildro,
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA) -Muito obrigado a
V. Ex•

Sr. Presidente. o jornalista Costa Manso tinha apenas 27 anos
de idade c morreu do comçiio. É de ver como o coraçr,o. mesmo dos
moços. não resiste U trcpid~u;ào c it viol~ncia da hora presente. Ele,
que parcciu um homem tranqUilo, um homem calmo, um homem
preciso nas suas informações, tinha um coraçãoj{tm;lrcado, um cora·
ç[loj;'t sujcito ils tramas da futalidudc.
Seu pai. Geraldo Cosw Manso. Dirctor·Gcral da Sccret<~ria do
Tribun<~l Superior Eleitoral. i: da estima c da admiração de todos
nós. Não h:'t projeto de lei importuntc, rwssado pelo Congresso, que
nflo tcnh:.t n:~:ehido a c.:olahorw;:io, c.:onw :tsscssor, de Geraldo Costa
M:msn. t.JUe. com ;1 sua c.xpc.:riência. com a su;t ohscrvução diúriu
mtqucht altil Corte. com a stnt vivência, nos trouxe, \tos legisladores,
a luz d~t sua comprccnsi'ill c da :;ua ch.:dic;tr.;i'in ;ws prohlcmas políticos.
Sr. Presidente, morre Geraldo Cost~t :·.-Lmso Filho, deixando na
suu fumíliu umu grande dor c di:i:'\undo !!lll nó~;- seus coleg~1s de Imprensa, seus amisus c seus admirador~!:-. - umu suududt: também
imensu.
Era o que tinh<1 a dizer, Sr. Presidente. (Muito hem!)
O SR. PRESIDENTE (Pctrónio PlHtc\la)- Concedo a pnlavru
ao nobre: Senador O tu ir Bcckcr, por ~.:co;srw.
O SR. OTAIR JlECKER (AREN.\- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Pr~.::;idt.:nlc c Srs. Senadores:
No inícin de uhril de 1975 liz um apoio ao Ministro do Trabu·
lho, no scntidn ole enquadrar s,~nta Catarina numa só regiUo, parn
efeito de nxaçf10 Uo salúrio mínimo . .-\ rc:ivindicaçlw l'oi purciulmente
utendidn: m:ds seis Municípios pas~;:tram da Scgundu Sub·Rcgiilo
p:m1 u Primcli'Ot.
Nonno p:.tssndo, cmmar~·o. I'L'llu\'l!i o apelo, que ficou sem aten·
dimcnto. Muis umu. \'Ci'. l'~t.omt1 •) <~s~urHu, insistinc.Jo com o Ministro
Arnuldu Pricto pura qu.:. c"tc :u:11, S;tnt:l Cutarinu seja enquadrudn
numa sú Rt:piiio. Cstot! ~unvL'n..:idu dtJ act.:rto c.lu n1cdidt1, que bc:ne·
liciuriu a muilos cut:u·incnsc~. st.'ill qunistiUl:f rel1cx.us negativos, tornando-se mais umn Uc.:t..:i~:tn 1:1t~ J'dvur l.lns menos l'uvorecidos, nu
cMrcspond~ncia da prL'lll'UfHJç;·t!l rdt . .'l':td:nncntc ut':rmadu pelo Presidente Gcisc\,
Ne~css:írio ~c torn:t •!ill~ r,.:pil;: :11·;·utncnto~ ror mim expostos
nos dois :mo~; antt:t:t.:dcntcs,
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Pelo Decreto n• 2.163, de 1• de maio de 1940, meu Estado foi
dividido cm três regiões, para cada qual se lixando nlvcis diferentes
de salário mínimo .. Desdc logo essa diferença passou a ser, paulatinamente, reduzida. No Governo do Presidente Médici, estreitou-se
mais a faixa de Municípios situados na Segunda Região, em conseqUência ampliando-se a daqueles da Primeira Região. Da mesma
forma procedeu o atual Presidente.
Desde a implantação do salário mfnimo, temos um processo de
redução que, em 1962, eliminou a Terceira Sub-Região. No mesmo
processo, a cada uno vem-se reduzindo o número de Municípios da
Segunda Região, em lenta caminhada para um único nível de salário
mínimo em todo o Estado, Parece-me oportuno que, este ano, se
complete esse processo, sobre o que tive oportunidade de conversar,
há dias, com o Ministro Arnaldo Prieto. Isso porque cresceu o nú·
mero de cidades da Primeira Região, reduzindo-se aquele da Segunda
Região, ao mesmo tempo que a diferença entre os dois níveis igual·
mente diminuía, cm 1976 correspondendo a apenas Cr$ 40,80
(quarenta cruzeiros e oitenta centavos), Tudo, assim, conduz para
que, este ano, se complete o processo de unificação, estabelecendo o
governo um único nível do salário mínimo para todo o Estado de
Santa Catarina, cujas condições permitem essa unificação sem
maiores conseqUências, num pequeno favorecimento para aqueles
que residem nos Municípios ainda integrados na Segunda Região.
Sr. Presidente, nesta c na.outra Casa do Legislativo foram apresentados vários projetas objctivando a unificação do salário miníma
em todo o País. A todos se opôs o Ministério do Trabalho, alegando
que a súbita unificação seria prejudicial, pois redundaria em desemprego em regiões mais pobres do Brasil. Sempre afirmou, porém,
o Ministério do Trabalho ver essa unificação como desejável, mas de
modo paulatino, para resguardo do interesse do próprio trabalhador. Ora, no tocante a Santa Catarina, onde o processo de unificação vem-se dando hã tantos anos. pode ela consumar-se sem mínimo
risco das conseqUências temidas, contribuindo, de outro lado, para
importante passo que o Ministério do Trabalho considera ideal: a
unificação do salário mínimo em todo o Pais.
Sr. Presidente, apoiei, no ano passado, projeto de lei aqui apresentado pelo nobre Senador Marcos Freire, determinando que os
reajustes do salário mínimo passem a ocorrer trimestralmente. Isso
por considerar a proposta positiva, tanto para o trabalhador como
para a economia nacional, que ficaria livre de impactos sempre
nocivos, decorrentes da praxe de se lixar novos níveis do salário mi·
nimo a todo I• de Mnio. Bem sei o quanto í: diticil, cm nosso País,
romper com práticas que se tornam praxe, por mais que exibam sua
irracionalidade, Criou-se a tradição de rever os índices do salário mi·
nimo no Dia consagrado ao Trabalho, a despeito da origem tipicamente demagógica e paternalista do procedimento. Uma vez criado
o hábito, mantém-se ele através dos anos, a despeito de resultar cm
prejuízo para os trabalhadores e constituir fato negntivo para a
economia, conforme afirmado c demonstrado tantas vezes, por nu·
me rosas vozes com autoridade para isso.
Mantendo meu ponto de vista, aproveito a oportunidade para
incorporar neste discurso tópico publicndo pelo O E1tado de S.
Paulo, do dia 2 do corrente mês, sob o titulo "Os Germes da Psicose
lnOacionista". Nesse tópico, aquele órgão da Imprensa desenvolve
argumentação inteiramente procedente, que vem cm abono à posição que udotunios.
Concluo, Sr. Presidente, reiterando meu apelo ao Ministro
Arnuldo Prieto. A trudiçuo de revisão nnual dos fndices do salário
mínimo, com seus efeitos negutivos, será mantida. E não se
alcançurâ, este ano, u unificuçuo do sulârio mfnimo em todo o Ter·
ritório Nacional.
Que o Sr. Ministro do Trabalho nos ofereça, ao menos, o mi·
~imo, determinando se complete o longo e continuo processo de
unificação do salário mfnimo no Estado de Santa Catarina! (Muito
bem! Palmas.)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OTATR
BECKER EM SEU DISCURSO:
OS GERMES DA PSICOSE INFLACIONISTA
Neste momento cm que o Governo Federal impõem
pesado sacrifício no funcionalismo público, fixando cm
apenas 30% a majoração de seus vencimentos e, com isto,
deixando claro que, para sair da inOaçào, precisaremos
envidar enormes esforços, alguns fatos causam um mal-estar
capaz de acirrar os ânimos daqueles sobre os quais se
descarrega o ânus da desaceleração.
Não obstante as declarações oficiais, todo mundo sabia
que a instituição do "recolhimento restituível" sobre a gasolina teria que acarretar majoração de preços. Não se podia,
entretanto, imaginar que esse efeito viesse preceder a institui·
çiio do novo embuçado tributo. De fato, informações recebi·
das dos diversos Ccasas do País indicam que, à vista do
futuro "recolhimento restituível", os preços dos produtos
ho'rtigranjeiros subiram quase 30% nos últimos dias. Pode-se
admitir que a seca tenha concorrido um pouco para esse
"reajuste", mas não se pode compreender que a alta pudesse
ser tão grande. Aliás, pode-se temer que, a esse .. renjuste
antecipado, suceda outro, no momento que o sistema estiver
cfctivamentc em vigor,
De nossa parte, sempre nos opusemos ao controle dos
preços. Nem mesmo as presentes circunstâncias nos fariam
sugerir tal medida, inteiramente in'ócua, Cabe-nos, apenas,
apelar para o senso de responsabilidade de certos intermediá·
rios que, por falta de escrúpulos, estão contribuindo para
provocar uma reação violenta. Cabe-nos também pedir ao
Governo que conceda maior atenção à renda desses
intermediários que se empenham cm alimentar uma vcrda·
dcira psicose inOacionista, que poderá levar o País à cntástro·
fe.
Por outro lado, é deplorável que certa "fonte" do Minis·
tório do Trabalho anuncie já no início de março que o salário
mínimo, a ser lixado em maio, terá um reajuste de 45% n
48%. Os reajustes deveriam ser feitos em função da inOação
efctiva, a qual, segundo o Governo, cairá nos próximos
meses. Não há dúvida de que a revelação antecipada da taxa
de reajuste, ainda que infundada, concorre para agravar a psi·
cose inOacionista. Mais do que isto, a divulgação antecipada
da taxa de reajuste pode produzir conseqUências sociais
desastrosas no momento em que determinados sctorcs, a
saber, p'rccisamcnte os mais servidós por operários que percebem o salário mínimo, se estão ressentindo da queda de sua
produção. A simples revelação precoce da taxa de reajuste do
salário mínimo pode apressar a redução de pessoal.
Sem dúvida, podcr-se-in reconhecer publicamente n
necessidade de dar aos que percebem o salário mínimo reajuste maior do que aos que percebem melhores salários. Mas de
modo algum se deveria anunciar, com tanta antecedência,
uma taxa que, se não for igual ou superior à anunciada,
poderá causar grande descontentamento e frustração entre os
operúrios.
~ preciso que o Ministério do Trabalho desminta, pelo
menos, a informação. Bastará lembrar que nenhum cálculo
pode ser feito com tanta antecedência, c que o cálculo
depende du evolução du taxa de innação, que ninguém pode
prever.
Finalmente, dcscjnrfnmos que as autoridades monetárias
dessem maior atenção à evolução das taxas no "open
market", que anteontem atingiram a média de 9%. No
momento em que o Governo exige ti\o grandes sacriflcios,
talvez inevitáveis mas, nem por isso, menos penosos pura
seus mvidorcs, não se deve estranhar que alguns julguem
que os ganhos de 9% ao mês, para aqueles que dispõem de
recursos, silo um tanto exorbitantes.
'
9

'
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dudc partidária. V. Ex• é um homem de talento, de inteligência, é um
intclcctuul, sabe perfeitamente que talvez a abolição da fidelidade
partidária, agora, não interesse uo MDB, mas já interessou. Então,
respeitando o seu ponto de vista, com elevação pelo bom político,
pelo curáter e pela oportunidade, pois V, Ex• tem sido sobretudo um
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra
repórter, V, Ex• fula - e cu me lembro aqui do falecido Jornalista
no nobre Senador Nelson Carneiro.
·
José Eduardo Macedo Soares- pela folhinha. O MDB se julga pela
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
folhinha: a folhinha de ontem nconsclhavu u revogar a fidelidade
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, partidária, u folhinha de hoje i: contra u fidelidade. Mas, então, em
aprendi, desde cedo, que pobre desconfia de esmola quando é muito . respeito ao p~~snmcnto de V, Ex•, eu queria apenas dar uma idéia
grande.
minha. Caso não vingue a emenda do Deputado José Bonifácio, cu
lÔ o que ocorre neste instante. O nobre Deputado José Bonifácio queria deprecar de V. Ex• simpatia. Pedi uma audiência no Prcsi·
anunciou, hã tempos, o propósito de encaminhar ao exame do dente Ernesto Gcisel c vou procurar, por escrito, dar a Sua Excclên·
Congresso Nacional emenda constitucional visando à suspensão cia uma idéia que tenho, qual seja a de restabelecer as alianças parti·
dárins. Isto é um ovo de Colombo. Ou seja, se fracassar o instituto da
temporária da fidelidade partidária.
Ocupei esta tribuna para dizer que seria um período de Sodoma fidelidade partidária, então, eu queria apresentar essa idéia minha,
e Gomorra - a Revolução, que viera para moralizar os costumes, que entendo ser um ovo de Colombo, repito, que estou trazendo no
Senado, a esses que participam da cúpula, porque faço política a
acabaria por uma avassaladora avalanche de corrupção c suborno.
O nobre Deputado José Bonifácio recuou, e queria apenas u varejo; há uns que fazem a política por atacado, mas V. Ex• a faz no
fidelidade para impedir a perda do mandato. A esmola ficava maior, varejo, como eu. Então, queria que, digamos, essas vedetes da poli·
Sr. Presidente. O pobre desconfiava. Depois, S. Ex• foi além, c acaba tica considerassem esta hipótese das alianças partidárias. Isto por·
de oferecer ao exame do Congresso Nacional emenda ainda mais que, cm alguns casos, em quantos municípios, em quantos Estados, o
generosa, que exclui todo o dispositivo referente à fidelidade partidA· MDB não poderia estar associado à ARENA ou vicc-vcrsa? Tenho,
ria. O pobre começou a desconfiar muito mais ainda, porque, esta também, outras idéias a respeito desse assunto, mas como homem
fidelidade partidária está amarrada, indissoluvelmente - aí, sim, que· se senta aqui, no fundo do plenário, eu só estou avançando.
indissoluvelmente- à eleição presidencial. Sem a fidelidade partidâ· Então, com o respeito e a admiração que tenho para com tod~s e,
ria a eleição presidencial sai das mãos do Presidente da República, particularmente, com V, Ex•, que está tratando tão objetivamentc do
para, desta forma, ser objeto de debate entre os Partidos políticos.
assunto, eu sugeriria que se a fidelidade partidária não vingar,
Será. que 'o Sr.· Deputado José Bonifácio, Líder do Govemo,
porque no Congresso Nacional precisamos de dois terços de votos
quer dar ao mundo politico esmola tilo grande?! Não será o caso de
para que ela logre êxito, que então se partisse - é a idéia que lanço
desconfiar, Sr. Presidente?! Ou será que, por caminhos diversos, o cm primeira mão - para us alianças partidárias. Seria através da
ilustre Líder do Governo na Câmara dos Deputados quer chegar ao Emenda Constitucional n• I, porque nós não somos regidos por
mesmo resultado?! Hoje, aprovar-sc-ia a infidelidade; amanhã, Constituição c sim por uma Emenda Constitucional. Então, que se
conseguido os fins a que visa, apareceria outra emenda restabelecen· restabelecesse, e peço a V, Ex• que estude, com o seu alto critério de
do a fidelidade, pois sem a fidelidade ninguém poderá dizer que o
político tarimbado, este problema: o restabelecimento das alianças
controle da sucessão presidencial continuará nas mãos do Presidente partidárias.
da República.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço a
V. Ex• e recolho, de início, uma conclusão: é que a Emenda José
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ)- Permite V. Ex• Bonifácio visa a libertar a ARENA da escravidão que o MDB via
um aparte?
existir. V. Ex• diz que os oradores do MDB acusavam a ARENA de
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) - Com muita viver escravizada à fidelidade partidária e, por isso, pediu a sua
Jibcrtuçüo. A esmola ainda fica maior. E tomo em consideração, Sr.
honra, nobre Senador.
Presidente, a extensão, o peso dessa esmola. A esmola ainda é maior,
O Sr, Vasconcelos Torres (ARENA- RJ) - Nobre Senador repito. A esmola é para libertar a ARENA, pura que alguns dos seus
Nelson Carneiro, esse assunto é deveras controverso. Pelo que a elementos, digamos, passem a integrar o MDB; é acabar com a cs·
memória me diz - e, graças a Deus, a tenho boa - muitos corre· cravidão da ARENA.
ligionários de V. Ex• estiveram de acordo com a idéia, agora consubs·
Ora, Sr. Presidente, não acredito, e olho aqui uma Cámnra cheia
tanciada em emenda, do Deputado José Bonifácio. Não vou reivin· de representantes da ARENA e não vejo ninguê:m com cura de es·
dica r pura mim u iniciativa, porque seria ridfculo - como poderia
cravo, preso u uma fidelidade partidária. Ao contrário, até u
fazê-lo agora, por exemplo, em relação ao projeto que dá 30 (trinta) ARENA tem sido muito generosa. O nobre Senador Teotónio Vilela
dias de férias ao trabalhador, que apresentei, creio, cm primeiro tem dinstinguido amplamente us suas teses. O Sr. Senador Luiz
lugar. V. Ex• também o fez, assim como o nobre Senador Franco
Viana acabou de defender as suas teses, nesta semana, e nem por isso
Montara. lÔ apenas uma questão de cstat!sticn, c não convém
foram punidos pela ARENA. E defenderam como? Sustentando o
apurar, porque nilo se vai apurar coisa nenhuma, revelando apenas
programa da própria ARENA.
que no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, tanto numa
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Estes são
Casa como noutra, o assunto não deixou de preocupar os Deputados
arenistus viciados: não mudurãojumuis.
e Senadores. Alguns anos atrás, Jogo que instituída, procurei, sem
força para derrogá-lu, dizer que seria talvez um começo de abertura
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Mas, veja
se a fidelidade partidária- usei até a palavra- fase afrouxada. En·
V, Ex• o cuidado do Sr. Deputado José Bonifúcio: foi pescar entre us
tendo que muitos dos correligionários do meu eminente colega c
numerosas reivindicações do MDB u fidelidade partidúriu.
amigo defenderam u abolição da fidelidade partidária. Homem que
participa das campanhas eleitorais do seu Estado, meu ,c seu, cu ouvi
O Sr. Teotônlo VIlela (ARENA - AL)- Permite V. Ex• um
npurtc?
vl~rias vezes oradores dizendo que u ARENA era escravizada à fideli·
dade partidária. Isso é fácil -pode-se verificar pelo computadorO SR. NELSON CARNEIRO (M DB - RJ) - Foi só uquilo
através dos discursos c dos jornais, as notícias da campanha. Pri· que ele pescou no grande pesqueiro onde estilo us uspiruções emcdc·
meiro aquela cm que recebemos aquela avalanche, uma derrota fra· bistus ele descobriu apenas u tuinhu; foi buscar u lidclidude purtidá·
gorosu. Eu última, nu clciçilo municipal, cm que se proclamúva, cm ria para lhe dar solução.
que se ussoulhuvu, nos comícios, que nós éramos escravos da lidcli·
Ouço o nobre Senador Teotónio Vilela.
A inflação é, antes de tudo, um fenómeno psicológico,
mas seria bom que o Governo se mostrasse menos compln·
cente com certas situações e certos fatos escandalosos, para
impedir que se desate no País a psicose da inflação."
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O Sr. Teotõnio Vilela (ARENA- AL)- V. Ex• me permita.
Não ouvi bem o aparte paralelo do nobre Senador Vasconcelos
Torres. Pediria, entilo, a V. Ex• que traduzisse pura mim o aparte
que S. Ex• deu, ali, à socapa.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Quem deveria traduzir, aqui, seria cu, se V, Ex' me permitir um contra-aparte.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDIJ- RJ)- Pediria apenas
que V. Ex• fosse breve.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - O eminente
Senador Teotónio Vilela pede que V. Ex• traduza o meu
pensamento.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Aí, no caso,
acho que V. Ex• traduzirá melhor.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Melhor não,
·traduzirei com autenticidade: não é melhor nem pior. Sintetizarei,
upcnas.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) apenas.

Sintetize,

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Quando V, Ex•
lançou a hipótese, e com esta perversidade que só a inteligência pode
conferir, com esta provocaçuo que só a habilidade concede, V. Ex•
disse que não acreditaria que o grande Senador Teotónio Vilela,
como também o grande Senador Luiz Viana Filho- que são expoentes aqui no Senado- mudassem de Partido.
O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ) pensei assim.

Não, nunca
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O SR, NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) -lô: uma suspeita.
Suspeita que ele nilo irroga aos homens da ARENA, ele confia ...
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ)- Não. A ARENA
é igual ao Flamengo, Senador: ninguém muda.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Acredita
S. Ex•, então, que esse projeto - c o depoimento i: importante nilo visa a estabilizar a situação política nacional, a que cada qual
busque aquele Partido que melhor esteja de acordo com as suas
convicções, mas apenas a de permitir que alguns Deputados do
MDB- e faz justiça aos Senadores aqui presentes, que integram
esta Casa- se transfiram de armas e bagagens para a ARENA.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Acredito. Perdoe,
Senador Nelson Carneiro, mas deixe-me ser sincero, não quero ser
hipócrita, não fui nunca neste tempo todo, pois estou entrando no
meu 31• ano de mandato parlamentar ininterrupto. Senador, eu não
acredito, mas é possível, c aqui V, Ex• vai acolher a minha sinceridade, que alguns arenistas, também, na Câmara - no Senado não,
aqui não hã essa hipótese- possam passar para o MDB. E digo
mais, é bem possível que o Deputado Josi: Bonifácio convide até
alguns Deputados a se inscreverem no MDB.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Evidentemente,
já agora não i: possível discutir com o Senador Vasconcelos Torres,
porque S. Ex• atribui ao Deputado José Bonifácio o desejo de excluir do seu Partido elementos que atê hoje, sob a sua liderança, ti:m
prestado serviços ao Governo cit ARENA.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- E ele que o diga,
pois j:í teve dois inf:trtcs c se não tomar providências Deus permitP
que não vú paru o terceiro.

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Entendi assim. EnO SR. NELSON CARNEIRO'(MDB- RJ)- Mas, Sr. Presitão, falei nesse tom humilde que me caracteriza, numa linguagem poderia dizer assim - popular, porque o Senado, pura mim, não i: dente, o que é surpreendente é essa pescaria. O MDB luta por muitas
uma Academia de Letras. Então, fulo com essa expressão simples e, teses. Nesse momento o Deputado José Bonifácio vai pescar neste
aqui, na afeição que tenho pelos Senadores Teotónio Vilela c Luiz mar apenas uma das reivindicações do MDB. Não faia, por exemplo,
Viana Filho, cu disse -c acho que o Senado não está habituado a na extinção das sublegendus: não faia na extinçi!o do AI-S; nilo faia
ouvir assim - que eles são viciados na ARENA. Viciados nu na eleição direta: não faia em coisa alguma a não ser na fidelidade
ARENA, quero dizer, meu eminente interpelante, no sentido de que partiditria, melhor dito, na infidelidade partidária.
são homens que têm a dignidade que V. Ex• tem, que ti:m a coragem
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Mas, esse é o
que V. Ex• tem. V. Ex• não pertence a um bando- não quero tra- caminho para os outros assuntos.
duzir a palavra, aqui falo fitcil, mas aqui vou falar um pouco difícilO SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Ah! Ainda bem
u um bunda de panúrgios. V, E:<• não é ovelha negra. A['lcnus quis
que V. Ex• diz o que o Deputado José Bonifácio não disse: i: exata·
dizer que muitos dos arcnistas, principalmente a juventude, no meu
mente esse o Caminho pura novos assuntos. Mas, não a favor do
Estudo particularmente, sflo viciados no sentido rigorosamente ufe·
MDB,contrao MDIJ.
tivo do termo, e <Jue com a uno lição da fidelidade jamais deixarão de
vestir u cumis::1 do nosso Partido, ussim como acontece com V. Ex•
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- A favor da demoV, Ex•. Senador Teotónio Vilda, i: um lider na nossa agremiação, cntchl.
diz o que pensa c pensa o que diz. E amanhii, quem sabe, se cm
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Isso i: que
alguns momentos tulvcz di liceis V. Ex• nu o será o lide r de todos nós,
V. Ex• deveria concluir.
porque cstú sendo pioneiro- e aqui vai um depoimento de amizade,
tumbém -,pioneiro porque temos a fidelidade partidária e não quer
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Não. Não é
dizer que nUa pensemos, muitas vezes, de modo sc.:melhunte u V. EX• contru o MDB. porqw.: cada um terú a sua consciência livre para esEntão, veja nu pn\avru ''viciado" rigürosamcntc aquilo que penso. E colher a melhor opçi\o.
tenho certeza que a ~1boliçiio desse instituto não rurú com que V, Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) - O nobre Se·
mude de Partido, como cu nt10 vou mudar, assim como ninguém na
nado r Vasconcelos Torres vni ter uma entrevista com o Presidente da
ARENA. Acrcditn, talvez, que haj:t ü enntrário, senuo no Senado,
porque uqui IH'I, também, um cnh:dchismo viciudo e vicioso, mas te· República, e vai propor a Sua Excelência, ...
nho u imprcssr1o dt: que na C:.irnara nós teremos algumas adesões.
O Sr, Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Propor não, vou
convcrsur com Sun Exccli:nciu.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Vô V. Ex•, Sr.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- ... vai converPresidente, que o ohjetivo do projeto é uma esmola muito grande. Es·
peru o nobre S~:nudor Vusconcclos Torres que, nprovudo o texto José sar, como V, Ex• diz, ...
Bonil'úcio, ulguns D~:putados do MDB pusscm puru us fileirus du
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Quem propõe ô a
ARENA.
Liderança,
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Nüo. isso ô uma
suspeita.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- ... a possibilida·
de das 111iançus p11rtidárius,
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Sr. Presidente, no dia cm que MDB c ARENA se unirem, ha·
ver{! o Partido único.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Num·pais onde
existem vários Partidos que pode ...
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Senador Nelson
Carneiro, permita-me esclarecer, aqui.

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Em termos gerais,
sim. Em termos particulares, não.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- ... haver a exis·
tência de alianças partidárias. Como é que o MDB e a ARENA po·
dem se unir, aqui? Eventualmente, em momentos cruciais da vida
nacional, quando o interesse público é maior, aí sim, o MDB e a
ARENA devem se unir em favor dessa proposta, mas não como uma
normalidade.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - ... que scrú o
resultado dessas combinações que se somam e se superpõem.
impossível, Sr. Presidente, um regime assim.
Quando tive a honra de, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, acompanhar o nobre Senador Milton
Campos, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, numa peregrinação pelas repúblicas democráticas do
mundo, constatei, numa delas, que este fato ocorria: um partido
só, poderoso, e outro, sobrevivia com escassíssima representação. O
que acontecia? O Senado era unânime. Na Câmara, o partido maior
de oposição elegera somente dois Deputados, e o Governo, depois da
eleição, teve que diminuir o quorum pura que outros elementos de
outros partidos pequenos integrassem a Oposição. E assim, em vez
de dois Deputados da Oposição, figuravam doze deputados da Oposição.
Evidentemente que nenl,tum de nós deseja isso pum o nosso
País. A vida partidária está cheia de atropelos, mas também de lutas,
de veemência e de vitórias, Todos nós queremos a estabilidade parti·
dáriu; apenas, achamos que i: preciso abrir o leque partidário, para
que outros partidos venham compor a vida nacional. Não mais um
apenas, porque esse seria o fiei da balança por menor que ele fosse;
dois, no mínimo, para que ao menos 4 partidos nacionais fossem as
correntes através das quais se manifestasse a opinião política
nacional.

O Sr. Vasconcelos Torres (A RENA - RJ) - Permita-me esclarecer. Não é este o meu pensamento. Permita V. Ex• o aparte, com a
elegância que o caracteriza.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- V. Ex•, como o
Deputado José Bonifácio, confunde a todos nós, inclusive a V, Ex•
mesmo.

~
I

..

•I

~

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Mus, Excelência,
cu já esclareci: é sctorialmentc.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Mas, o Partido
se forma exatamente da soma desses setores. Se pelos municípios e
pelos Estados se forem fazendo as combinações ARENA/MDB,
acabará um Partido só ...

O Sr. VasconcelosTorres(ARENA- RJ)- Não.

_-j
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O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ)- V. Ex• é de uma
elegância parlamentar indiscutível, e isso decorre da experiência.
Quando falei em alianças partidárias não me referi, assim, em termos
globais. E aqui está me ouvindo o maior diaiogador, depois de 1964,
o embaixador político Petrônio Portelia, que conversa, que entende e
que está colhendo elementos de clínicos política para depois, então,
se for necessário, fazer a cirurgia. Quando falei em aliança' -e aqui
gostaria que o Presidente do Congresso, que hoje é o conceituado
chefe do diálogo, também compreendesse o meu pensamento.::., falei
em alianças partidárias, assim, municipais, locais, estaduais. Repito,
nüo falei em termos globais, uma aliança definitiva, ou uma convenO Sr. Vasconcelos Tones (ARENA - RJ) - V. Ex• me conção. isso é um assunto que demanda estudos, é um tema de Sociologia Política, e Sociologia Política atual. Mas, no caso de um municí· cede um aparte?
pio X ou Y, em que havendo um grande candidato a Prefeito, o
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois nüo.
MDB e a ARENA poderiam apoiá-lo. E digo mais: poderiam fazer
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Agora, quero
nüo na base do conchavo, mas um acordo de elevação, no sentido de
que o Prefeito fosse da ARENA e o Vice-Prefeito do MDB, ou vice- apoiá-lo. Quando V. Ex• estava citando Teotônio Vilela, tive
versa, E assim, também, caso a eleição seja direta, na mesma hipóte· ocasião de dar uma interpretação autêntica ao meu aparte. Resguar·
se e também para Senadores. Este é o sentido que me precipito a dando u diretriz nacional do meu Partido - falando num forum liapresentar, já que a percuciência de V, Ex• procurou dilatar, dar vre, como é o Senado- devo dizer que apóio V. Ex• em género, núuma dimensão bem maior ao meu pensamento c eu esclareço este mero e caso. Já falei isto. Aos que defendem a sublegenda, o ineu
ponto. Apenas, meu querido amigo e colega Senador Nelson pedido prévio de perdão. A sublegenda, dentro da minha ignorância
Carneiro, este pensamento é decorrente de uma vivência partidária e política, i: um partido dentro do partido. Assisti, tanto na sua agreé impossível a um homem como V. Ex•, ou como eu, com tanto tem· miação como na minha, às maiores cenas de radicalismo. Há casos,
po de mandato não compreender- aqui vai mais uma vez a minha que estilo indo à Justiça Eleitoral, de candidatos a prefeito da
sinceridade. Há alguns teóricos- só mesmo Petrônio Porteilu tem o ARENA, pedindo para votar no MDB e vice-versa. Seria preferível
pé no chão-, hã muita gente, que tem, assim vumos falur com abso- -e uqui uma palavra àqueles que vestem o chapéu de mestres-cuca
luta isenção -, o poder de decisão e não conhece os meandros da da alta política, que fazem as formas, que aprontam os temperospolítica. A aliança purtidúriu é no bom sentido da paiavru. jj muito que compreendessem que u sublegenda foi um artificio que escondeu
melhor, muito melhor mesmo - c cu sou favorável à abolição da em alguns Estudos, inclusive no meu- e no Estudo de Minas Gerais
fidelidade partidáriu- do que este instituto. Eu pretendo voltar uo purece que foi terrlvei- a sobrevivência daqueles fantasmas que há
assunto, nüo com o brilho que V. Ex• empresta ils suas palavras, IJ anos fanam extintos. Pura mim e pura V. Ex•, que já estivemos no
mas como modesto prático. Não tenho a universidade politica, mas mesmo Partido, nüo. Mas há aqueles que analisam sociologicamente
tenho u prática política, decorrente destes longos anos de mandato . o problema político. Estn é uma opinião pcssoui, evidentemente: o
Tenho outras sugestões a dar ao Presidente Pctrônio Portelia e uo que meu Partido decidir VOU acatar pois ainda hú " ndelidude
Eminente Chefe do Governo. Mas, isto aqui o um pri:-debute, partidária. Acontece que u sublcge~du signinca, para mim, seis Parporque ainda não hú o debute c neste pré-debute eu, pelo menos, já tidos políticos: e V, Ex• falou em' quatro. jj, rigorosamente, a minha
tese: quatro Purti~os. E mais, e digo mais: se V, Ex• me permite, nesavancei um conceito, que errado ou certo purccc que i: válido.
te debute em que a inteligência de V, Ex• se confronta com um pouco
O SR. NELSON CARNEIRO (M DB - RJ) - Sr. Presidente, de expcrii:nciu.
o Eminente Chefe da Nação tem reiterado, e reiterado várias vezes, u
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Eu ouço
sua preocupação com o bipartidarismo, pura que nüo se confundam
V. Ex•, mais do que falo.
as_corrent~s políticas que utuum nu ARENA com aquelas que têm a
sua atividude no MDB. Sua Excelência entende bem que no.dia que
O Sr. Vuconcelos Torres (ARENA- RJ)- ... mas, ,,rincipuaessas duns forças se unirem ucubnr(a o regime democrático no Brasil.
mente, associada à minha humildade, nu verdade, cxistean seis
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Partidos. Quatro Partidos, eu sou favorável a que eis sejam criados,
mas não com esses nomes que estão ai, porque eu não sairia da
ARENA e V, Ex• não sairia do MDB. Tem então, que ser encontra·
da,- falei ai nos mestes-cuca e estou vendo aqueles chapelõcs enor·
mes - outra fórmula. Vamos ajudar; tenho a impressão; - está
falando apenas u experiência, certo ou errado- que vamos camin·
harpara a dissensão, se isso for feito.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente,
V, Ex• acaba de ouvir o discurso pronunciado pelo nobre Senador
Vasconcelos Torres, a que dei alguns apartes.
Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que neste momento, o
que me surpreende é a extensão da esmola. Pobre que sou, imagino
quão generoso é o Líder José Bonifácio. 1:. uma esmola tão grande
que faz o MDB desconfiar.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Sobre a mesa, pro·
jetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1977
Dispõe sobre a comercialização de peles de animais, e di
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• 1:. permitida a comercialização de peles de animais de
grande ou pequeno porte, criados, ou cuja reprodução se processe
em regime de cativeiro, ou na faixa de empreendimento econômico
que renita a presença ostensiva e efetiva da ação humana.
Parágrafo único. 1:. terminantemente proibida qualquer ope·
ração de compra e venda de peles e couros dos chamados animais sil·
vestres, mesmo ferozes ou nocivos à espécie humana, que vivam no
seu habitat, em regime de liberdade,
Art. 2• Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo,
inclusive estabelecendo sanções rigorosas para os transgressores, em
prazo não superior u 60 (sessenta) dias de sua vigência.
Art. 3• 1:. man.tida a Lei n• 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que
"dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras providências",
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.
Justtneaçio
Cabem duas observações ao inicio desta justificativa, A pri·
moira delas é que deveríamos tratar, quanto antes, do preparo de
uma legislação abrangente, integrada e consolidadora das múltiplas
leis dispersas que possuímos no Brasil colocando no corpo bem cstru·
turado de um só instrumento legal tudo quanto se relaciona com essa
norm ificação inorgânica que incide sobre a preservação do meio um·
biente e da vida humana ou animal a ele condicionado, neste Pais.
Acredito que muito em breve teremos essa Consolidação, esse
Código, porque, para felicidade de todos chega-se hoje, no Brasil c
no mundo, acrescente-se, u uma consciência dos riscos físicos de des·
truiçilo iminente q~e pesam sobre este errante Planeta Terra sobre a
qual- só Deus subê·por que estamos nós.
A segunda observação seria o propósito do fato do objctivo
principal do projeto já estar, de certo modo, presente nas disposições
contidas na Lei n• 5.197/67, que truta da proteção à fauna, e dá
outras providências. O artigo 3• desse diploma diz, expressamente,
no seu caput:
"i:. proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre c de
produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição,
destruição ou bpunha."
Sinto-me ussim obrigudo a expor as razões especiais que tenho
pura - mesmo considerando os fatos alegados - achar ncccssârio a
vigi:nciu imediata de um instrumento legal especifico proibindo, com
clareza, o comércio de peles de caça no Pais. Exatamcntc o que tento
promovendo o encaminhumento deste projeto de lei.

Quanto à ~xpectativa de que teremos, um dia, a legislação completa e efic:cnte - ela é, mais do que simples expectativa, é
uma certeza. Mas, a evolução das granqes iniciativas na campo lcgis·
lativo, no Brasil, é tão lenta que, ao chegamos a consubstanciar essa
legislação de defesa ampla e eficaz dos recursos naturais de que hoje
ainda dispomos, talvez não exista mais nada, então, a preservar.
1:. preferivel, pois, continuarmos a apelar pura a legislação frag·
mentâria, sectorizada, em vez de permitirmos a continvidadc pura c
simples dos atentados que vêm sendo feitos contra o universo ccoló·
gico brasileiro, desde o momento em que Pedro Álvares C~bral aqui
desembarcou.
'
·
. .
. Quanto à circunstância da Lei n•. ,,197 f67 aí cst4, v~entc, inci·
. d:ndo de uma forma extensa e difusa sobre a matéria do projeto ora
apresentado, também não é, acho cu, raz~o impeditiva ou~csaconse·
lhadora para que se insista cm legislar no assunta·. A prlltica vai
evidenciando nuanças que os legisladores nem semp,rc ppdem pressentir, na formulação teórica inicial que fazem na área dç um assunto
qualquer.
·
· " ·• · .
Acho a Lei n• 5.197/67, nos fins a que se propoe, magnifica. Foi
um largo e seguro passo à frente que se déu, neste Pais de predadores
incorrigíveis, principalmente no que se refere a disciplinar· a caça
exercida por amadores- proibindo, expressamente, à• caça (calizada
como atividade profissional.
Entretanto, a proibição contida no caput do art. 3•, a que aludi,
é seguida de parágrafos atenuadores do q~c existe de fundamental na
própria disposição básica.
Há, também, disposição outras na lei referida que abrem nume·
rosas brechas na aparente rigidez inii:iàl do que ela proibc ou prc·
tende disciplinar.
·
E o que resulta disso, ou por outra, o que existe, aptsar dissoapesar da vigência dessa lei, é um imenso ,c criminoso CQmércio clun·
destino de peles e couros de animais silvestres, perseguidos e aba·
tidos sistemática e ferozmente pelo homem, nas selvas e campos do
Pais- como se este Pais ainda fosse algo. como aquela· África da fase
colonail - onde ou europeus iam espairecer exercendo o tiro ao
alvo, sobre indefesos animais, nos breves intervalos de suas próprias
guerras.
·
·•
E admitir-se que. todos os que caçam no interior do Brasil o
fazem na linha esportiva de atividade amadoristica é suposição in·
gênua, a que não me deixa levar.
.
· •.
Ninguém legisla partindo da candura, direi, a propósito. Na
crença de que a maioria humana busca,. de fato, a adoçãq de compor·
ta mentes que. convirjam, sempre e só, para o bem comum. Infeliz·
mente, não é assim. Diferentes c satânicas motivações - ~ujo estudo
não caberia aqui -levam os seres humanos, constantcmeotc, a assu·
mi r atividades anti·sociais c agressivas ao meio natural .• como se se
entregassem, por simples ignorância, à prática suicida' de atirar para
·cima, como o fazem os manejadores de bumerungucs,
O realismo, a malfcia, devem cstar,,pcrmanentcmentc, no pensa·
menta e na ação do legislador. Deve-se le~islar, sempre no prcssu·
posto de que toda c qualquer lei só logrará atingir, pelo menos, uma
parte de seus altos fins, se as suas disposiçÕes levarem çm conta essa
estranha, inexplicável e universal vocação humana para \:lurlar
normas, pura enganar autoridades c para praticar atas que a todos
prejudicam, inclusive a eles, próprios os autores dos atas.
Sala das Sessões, 22 de março de Í977.- VaiiCOIIétiQ; Torres.

e

(ils Comissões de Consrltulrao e Jusrlra.· de trconomla e
de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1m

.

Concede Isenção de Imposto de renda aos pr~~Yentos e pensões das pessoas fislcas maiores de 70 anos.
··
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Ficam isentos do imposto de renda os proventos de
aposentadoria e as pensões das pessoas ilsicus de idade igUql ou supc·
rior a 70 (setenta) anos.
·
•

1, •

. '.·

I
I...
lll

"•
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..,.

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

"'•I

Jusllflcaçio

1

•

..

Nos dias atuais i: crescente a busca do aperfeiçoamento da
legislaçuo !iscai para que os impostos sejam justos.
f: certo que a capacidade contributiva dos maiores de 70 (scten·
ta) anos é pequena quando vivem de proventos de aposentadoria oL·
de pensões civis ou niilitures. E a cada ano que passa esta capacidade
se reduz consideruvclmcnte .
Sobressaem nesta fase dn vida os gastos com a assistência
mí:dico-hospil:llar c medicação.
Trata-se de providência de justiça que inclusive trará aos idosos
que vivem de pensiio ou aposentadoria a despreocupação com as
obrigações relativas ao imposto de renda.
A isenção proposta justifica-se porque os proventos de
aposentadoria ou pensões decorrem de antigas relações de emprego e
a idade avançada prevista no projeto demonstra que esses contribuintes, quando vivem exclusivamente de tais rendimentos, não possuem
rendas que comportem a incidência tributária.
Sala das Sessões, 22 de março de 1977.- Oslres Teixeira.
I Ã.< Comissões de Constituição eJustiça e de Finanças.)

_..

-·

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os projetas lidos
serão publicados e remetidos às comissões competentes.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA DORES:

_,

•

-.;

Josí: Guiomard- Cattete Pinheiro- Virgílio Távora- Jessí:
Freire- Domicio Gondim - Paulo Guerra- Arnon de Meilo Augusto Franco - Gi\van Rocha - Louriva\ Baptista - Heitor
Dias- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Amaral Peixoto- Roberto Suturnino - Benjamim Farah - Gustavo Capanema - Itamar
Franco- Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Manos Leão Evelitsio Vieira- Tarso Outra.
O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portel\a)- Está finda a Hora
do Expediente.
P•lSS~HiC Íl

ORDEM DO DIA

l

"l
t

""'
-Tr'
i

..

Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• \3, de
1977, do Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando sejam
anexados nos Projetas de Lei da Câmara n•s 86, de 1975 c 35,
de 1976, que já trumitum em conjunto, o Projeto de Lei da
Gomaru n• 9B, ~. 1976,e o Projeto de Lei do Senado n• 257,
de 1975, que dispõem sobre desapropriações por utilidade
pública.
Em votação o requerimento .
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Puusu.) Aprovado.
A Presidência faril cumpri r u decisão do Plenârio.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portel\a) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• JS, de
1977, dos Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy
Santos, solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Tenente-Brigadeiro Dí:lioJardim de Mattos, no dia 10 de março de 1977,
Em votação o r~qucriml!nto.
Os Srs. Senadores que o uprovum, queiram pcrmuneccr scntua
dos. (Pausa.) Aprovado.
Scrr1 rt:itu utrunscriçi'io soJicituda.
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f. O SEGUINTE O DTSCURSO CUJA TRANSCRI-

ç,To E SOLICITADA:

"Ao assumir o dignilicante curgo de chefe do Estado-Maior da
Aeronáutica, em momento extremamente delicado da conjuntura na·
cional e da internacional, reafirmo minhas convicções de que a im·
portãncia deste órgão transcende os estreitos limites de uma
assessoria formal, pura projetar-se muito alí:m, como fator determinante dos destinos da própria Força Aérea.
Mergulh.ado no ciclo inexorável do processo decisório, de prever, conceber planos, coordená-los e supervisioná-los, é o EstadoMaior espelho fiel da eficiência da nossa organização. Mais ainda,
nu dinâmica de seu truba\ho nobre, gera um verdadeiro estado de
espírito que, com extrema sensibilidade, i: percebido e absorvido pela
Força, renetindo-se cm maior ou menor grau de combatividade, no
cumprimento du missão a ela afetu.
f: evidente que este estado de espirita tem sua fonte de inspiração maior nu própria figura do chefe, cuja postura í:tica, moral, intelectual e prolissional diante dos problemas que lhe suo apresentados,
induz nos participantes do grupo um alto grau de credibilidade na
missão multiplicando-lhes, em conseqUência, a dedicação, o interesse
e a produtividade.
Apraz-me, sobremodo, identilicar, na figura ínclita do meu
ptezado e cordial amigo Tenente-Brigadeiro Dcoclécio Lima de Si·
queira, o centro irradiador deste altamente positivo estado de espírito, hoje rcinanate no Estado-Maior da Aeronáutica e, sem dúvida,
com renexos positivos na Força como um todo.
Sau Exceli:ncia, em sua passagem por este órgão, mercê de sua
capacidade de inovar, seu entusiasmo e sua tenacidade, deixa um
acervo de reulizações apreciáveis, sobretudo no :imbito das constru·
·ções intangíveis, como soem ser as do campo psicossocial, relativas a
mudanças de comportamento humano.
Recebo, pois, o Estado-Maior da Aeronáutica, na certeza de
que ele se encontra em verdadeiro estado de prontidão, com todo o
seu potencial de criatividade pronto pura a ação, o que, de certa forma, i: uma tranqUilidade, fuce às solici'tações de ordem estratégica ·e
tática que, a curto e mí:dio prazos, nos serão fatalmente cometidas.
f: no trabalho silencioso dos Estados-Maiores que se forja a
força e a coesão das organizações militares, corporificadas no princi·
pto da disciplina intelectual, quando, exauridas no processo de·
cisório todas as oportunidades de discussão e análise, reúnem-se em
torno da decisão do chefe, com o mesmo entusiasmo e sobretudo
com lealdade, os concordantes e discordantes da fase preparatória.
Os nossos Estados-Maiores têm sido extremamente ciosos de
seu papel aglutinador. Sem dúvida, sua ação catalisadora nas forças
singulares, tem sido um dos grandes esteios da união c coesüo das
forças Armadas brusileiras, perfeitamente integradas cm p\unejamentos conjuntos e combinados, de segurança externa e interna.
O Brasil tem hoje um peso especilico nu estratégia mundial.
Sabem-no as grandes potências. Desejam-nó, até por questão de
sobrevivência internacionul, as médias, como somos, e us pequenas,
como jú fomos. Mais ainda, sabe a comunidade internacional que
este valor relativo vem sendo conquistado com base em esforço
gigantesco de desenvolvimento integral, plenamente respaldado ·num
dos fatores de maior relevância nu estrutura de poder - a vontade
nacional.
Não é por acuso que um dos mais recentes ensaios sabre estratégia, o livro "Balanço de Poder", do professor Ray S. Cline, destaca
a posição do Brasil.
Ao apresentar seu conceito de ava\iuçi\o de poder, através de um
conjunto de fatores mensuráveis e de elementos intangíveis, atribui
ao Brasil, entre 14 outras nações, o muis alto índice para o elemento
"detcrminuçi\a nucionul", npontunda-o, uindn, coma o scxlo puis
mais poderoso, entre 28 selccionudos,
Evoco tais depoimentos, ni\o no sentido do ufanismo ultrapassado, mas no da consideruçi\o prugmútica de todo esforço de um
povo, pura vencer !IS barreiras do subdesenvolvimento politico,
económico c social. Esforço que, ·peJa sua dimensão gigantesca, tem
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que valer-se dos modernos conceitos de inter-relacionamento e inter·
dependência entre as nações, ajudando-se mutuamente na conquista
de seus objetivos nacionais, respeitados integralmente os limites naturais de cada soberania. Esforço, afinal, que nilo se deterá ante quais·
quer dificuldades, nem mesmo diante da incompreensão de aliados
tradicionais, certo estamos de que a incompreensão de hoje, é inter·
ferência magnética passageira na bússola que há séculos vem orientando nosso rumos comuns.
O Brasil, volto a afirmar, tem peso especifico na estratégia mun·
dia!. Esta realidade inspira nossa politica e nossa estratégia. Por
estarmos perfeitamntc conscientizados dela, nós, Estado-Maior da
Aeronáutica, continuaremos a orientar nossos planejamentos seta·
riais no sentido da afirmação crescente do poder aeroespacial,
segundo dirctrizes de nosso comandante-chefe, o Exm• Sr. Ministro
da Aeronáutica. Dessa forma, e cm coordenação com os camaradas
da Marinha e do Exército, estaremos fortalecendo a estrutura dos
poder militar, na medida cm que desenvolvermos estratégia apta a
alcançar os objctivos ditados pela política nacional.
Exm• Sr. Tenente-Brigadeiro Deoclécio Lima de Siqueira. Cabe·
me agora a tarefa de dar continuidade ao exc.clente trabalho de
Vossa Excelência, fazendo medrar as sementes de promissora colheita.
Inspire-me Deus, pois, dos homens deste Estado-Maior terá a
Aeronáutica, sem dúvida, o brilho de suas inteligências e a virtude de
sua dedicação e lealdade à nossa grande causa comum- uma Força
/\creu à altura dos destinos de um Brasil respeitado e engrandecido,
em busca de sua grande meta do bem-comum."
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) -Item 3.
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento Interno)
do Projeto de Lei do Senado n• 249, de 1976, do Senhor
Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação ao§ I•
do art. 461, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECER, sob n• 952, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadqres que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado. A matéria vai ao Arquivo.
;; o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N•l49, DE 1976
Introduz modlfie~çio ao § I• do art, 461 da Consolldaçio
das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O§ 1• do art. 461 da Consolidação das Leis do Traba·
lho, aprovuda pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa
a vigorur com a seguinte redução:
"§ I• Trabalho de iguul valor, pura os fins deste Cupitu·
lo, será o que for feito com igual produtividade e com a
mesma perfeição técnica,"
Art. 2• Esta Lei entrará em vigor nu data de suu publicuçilo,
revogadas us disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Item 4:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidude, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 258, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que tomba a Igreja Nossa Senhora
da Paz, em Ipanema, nu Cidade do Rio de Janeiro, e dú outras providências, tendo
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PARECER, sob n•951, de 1976, da Comissão:
-de Constltuiçio e Justiça, pela injuridicidadc.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei
declarar encerrada a discussilo. (Pausa.) Encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.) Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA peço a palavra, para declaração de voto.

RJ) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- V, Ex• tem a pala·
vra, para declaração de voto.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. Para
declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Compreendo bem que V. Ex• foi sincero, porque um projeto
desses, com um parecer contrário, normalmente, pela rotina, é rejeitado. Mas, seria impossível que, estando eu presente, pelo menos não
manifestasse a minha discordância, paralelamente ao meu respeito 11
decisão do Plenário.
Meu Presidente Petrônio Portella, um projeto dessa natureza é
um mínimo que um Senador pode apresentar; não implica em
aumento de despesa; não interfere na sistemática organizacional do
Pais: visa a dar eco a um clamor público nà cidade do Rio de Janeiro,
relativamente à venda de uma igreja a um grupo que pretendia
derrubá-la e construir um edificio. Se, com o respeito e admiração
que tenho pela Comissão de Constituição e Justiça, nada podemos
pedir ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artísticp Na·
cio na!, é evidente, Sr. Presidente, que me conformo. Mas pediria, tal·
vez, que fosse pela última vez.
Um projeto dessa natureza é meramente autorizativo. O proble·
ma da Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, foi um assunto
que teve repercussão muito grande, não só no Rio, mas em todo
Brasil. Peço a V. Ex• que acolha meu pronunciamento como uma
declaração de voto, e agradeço muito a decisão de V. Ex• permitin·
do, com liberalidade, que a fizesse, expondo o que iria dizer no
encaminhamento da votação. Registrando meu voto, quero agra·
decer profundamente a atitude do Presidente do Senado em relação
ao mais modesto dos seus colegas, permitindo que externasse sua
opinião.
•
Mui to o~rigado, Sr. Presidente.
;; o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 258, DE 1976
Tomba a Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na
Cidade do Rio de J anelro, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• A Igreja Nossa Senhora da Paz, localizada no Bairro
de Ipanema, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
por seu valor histórico, cultural e artístico, será tombada pelo
Instituto do Putrimõnio Histórico e Artístico Nacional.
Art. 2• Dentro do prazo de 30·(trintu) dias, a contar da publica·
ção destu Lei, o Ministério da Educação e Cultura tomará us
providências necessárias ao cumprimento do disposto no artigo ante·
rio r desta Lei.
Art. 3• Esta Lei entrará em vigor nu data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra
uo nobre Senador Marcos Freire.
O SR. M1IRCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE ..1 REVIS,10 DO ORADOR, SERl PU·
BLICA DO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - Concedo a palavra uo
nobre Senador José Samey, como Uder.
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O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA. Como Líder, pronun·
cia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Cusu acubou de ouvir, mais uma vez, o Senador Marcos
Freire reitcrur suas criticas, pontos de vista c a sua visão pessimista
sobre u rculidadc brasileira.
Contudo, ao reiterar sua opinião, o Senador Marcos Freire o
faz num momento cm que o seu discurso tem, sem dúvida, uma
conotução inteiramente diferente das outras vezes em que, no
Senado, S. Ex• tem anrmado as mesmas idéias. Pintou o Senador
um retruto, não só pessimista, mas sobretudo sombrio, do Brasil.
Reanrmou S. Ex• que o Pais estâ perdido numa busca de ru·
mos, que ele nunca perdeu, para concluir numa frase que é o âmago
de tudo aquilo que ele pronunciou no Senado. Ã pâginn sete do seu
discurso, diz S. Ex•:
" .. , temos que prestar contas à comunidade intcr·
nacional" (refere-se aos direitos humanos) de que aqui
somos e do que aqui fazemos, sem nos abespinhar, quando
ela levantu suas vozes contra violações aqui ocorridas."
Assim, o sentido do discurso do Senador Marcos Freire, no
Senado, neste instante, é realmente dar satisfação à comunidade
internacional do que ocorre no Brasil.
Felizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta posição do
Senador Marcos Freire não representa nem a opinião do seu Partido,
nem representa a opinião do povo brasileiro.
Sem dúvida, tem o Senador Marcos Freire o direito, - como
tem feito tantas vezes- de, nesta Casa, pugnar por melhorias admi·
nistrativas, por melhorias políticas e por franquias democrãticas.
Mas, sem dúvida, os que lá fora estão não têm o direito de exigir do
nosso Pais a prestação de contas. E, ai, vai uma discordância pro·
funda entre o que afirmou, aqui, o Senador Marcos Freire e entre o
que, aqui, pensamos e afirmamos.
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nós iríamos buscar nas religiões, cm todas elas, a origem desta nspi·
raçilo sublime. E, mais do que em outras, se procurássemos a origem
do principio que modificou a história da humanidade, este, sem
dúvida, estaria na lei fundamental do cristianismo de "amai-vos uns
aos outros", c aquela posição de oferecer uma face, quando a outra
fosse batida.
Talvez seja, sem dúvida, a maior decepção do cristianismo, após
dois mil anos de existência, seja que a sua doutrina da bondade do
homem, tenha chegado nos nossos dias, sem conseguir, no fundo,
modificar a vocação do homem para alguns instintos de violência.
Sobretudo, no mundo atual, o mundo de nossos dias, a politica se
mescla com a violência, em raizes cada vez mais profundas c
dramáticas.
t!. sem dúvida, angustiosa missilo, não do nosso País, nem dos
nossos líderes, mas, do mundo inteiro, encontrar fórmulas, pelas
quais, a violência não seja um retrato do mundo contemporâneo.
Sr. Presidente, como eu ia dizendo, o Brasil, em tempo algum,
recusou dar qualquer ajuda em favor dos direitos humanos.
O Senador Franco Montoro, que aqui cstâ, é testemunha de
que, quando a Declaração dos Direitos do Homem completou 25
anos, ele recebeu delegação do Senado para falar cm sessão solene,
rcnlizudn no Congresso, não em nome do MDB, mas para falar em
nome do Congresso Brasileiro, de todos nós, da ARENA inclusive.
Assim, Sr. Senador Marcos Freire, no instante cm que V. Ex•
pinta um Brasil mergulhado numa tirania profunda, cm que as mais
fundamentais conquistas do ser humano silo relegadas, V. Ex•
presta uma profunda injustiça a seu Pais, nivelando-o àquelas
nações, que no mundo inteiro são objeto da censura internacional,
justamente pela prática inominável de violências.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• me concede um
aparte?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Com muito prazer.

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um
aparte?
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• está colocando o
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Jâ aarci o aparte a
problema
nos seus devidos termos. Em verdade, a posição do Brasil é
V. Ex•
coerente
com
a sua formação cristã c com sua tradição histórica.
Este é, sem dúvida, o ponto principal do que a Casa acaba de
Não
se
pode
adotnr,
como regra, a exccção, nem se admitir, como
ouvir, nesta tarde, no Senado. As outras reiterações do Senador
norma, o que nilo passa de uma distorção. O fato de se apontarem,
Marcos Freire, ele jâ as fez tantas vezes, aqui, e tantas vezes recebeu
aqui, ali ou acolâ, fatos contrários a essat@arantia, a essa defesa dos
a resposta devida da Maioria ou de Senadores da ARENA. Mas
hoje, sem dúvida, o que S. Ex• faz, no momento cm que o Brasil é direitos do homem, isso não significa que o Governo seja participe e
colocado no rol das nações acusadas, as suas palavras, é jogar lenha muito menos seu inspirador. Temos que ver, como V. Ex• vem
frisando, que a democracia é, sobretudo, um processe, c que, por
no fogo que lá fora se acende, tentando queimar o nosso Pais.
Não negamos, absolutamente, a necessidade que, cada vez mais, isso mesmo, as normas que a regulam devem ajustar-se sempre à
cada um de nós tem de buscar a melhoria de comportamento, realidade dominante. Por isso mesmo é que o grande Rui Barbosa
humano, a melhoria do homem, mas negamos que tal tarefa tenha de chegou a dizer que tudo muda sobre bases que não mudam nunca.
Temos que ver as soluções para os problemas novos e encontrar ca·
ser nscalizadn por outros. ~um dever do Brasil e dos brasileiros.
minhos seguros diante dos obstâculos que se antepõem à própria
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para nós, a familia humana
construção democrática do mundo. Não tenho dúvidas de que o
sempre manifestou grande apreço à nossa posição. E de outra
espírito que preside a Nação brasileira, quer através do seu Governo,
maneira nós não teríamos o reconhecimento do mundo inteiro do
Brasil, como Nação sempre voltada às finalidades pacificas para quer através do seu povo, ê de perfeita obediência à defesa dos direi·
tos do homem. E, como V, Ex• bem frisou: esse principio jã vem de
ideais que sublimam os direitos do homem.
muitos unos, jâ vem de séculos; nil.o nasceu, cm verdade, com a
Subscrevemos a Declaração de São Francisco, de 48, e nilo só
Declaração
da Revolução Francesa. E o espirita religioso que
subscrevemos a Declaruçilo de São Francisco, de 48, porque o
predomina no Brasil há de ser sempre inspirador dos governos c do
mundo, que surgia, saía da 11 Guerra Mundial, marcado por vio·
povo, para que continuemos sempre a trilhar o mesmo caminho cm
lências e terríveis reveh1çõcs de Dachau c Austcrlitz, com os crimes
defesa da liberdade c do respeito pleno à pessoa humana.
praticados contra a humanidade, mas porque o amor no Direito é
um sentimento inato no brasileiro. Regozijamo-nos com a vitória da
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Muito obrigado,
liberdade, porque, ao abrirem-se os portões da paz, foram também Senador Heitor Dias.
abertos os portões dos campos de concentração.
Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o Senador Marcos Freire
E sensibilizamo-nos, quando u humanidade, mais uma vez, ali, também acusou o nosso Pais, dizendo que o Governo precisava
em São Francisco reunida, reiterava seus propósitos de condensar compreender "que devemos cumprir os documentos que firmamos",
alguns direitos, que haviam nascido com o homem.
~orno se nós estivéssemos a descumprir a Declaração dbs Direitos
Não era na Carta de Silo Francisco que nascia a aspiração do Humanos, que firmamos cm 1948, cm São Francisco.
homem por direitos humanos. Ela antecede inclusive à declaração da
O que diz a Declaração dos Direitos Humanos, firmada cm'São
revolução francesa -le drolt des hommes.
Francisco, no seu preâmbulo? Será que pensava a Conferência,
Se nós pudéssemos buscar os fundamentos desta vontade do simplesmente, com uma simples declaração, abolir a violência da
homem cm favor de seus direitos fundamentais, do existir c do ser, face da Terra? Não! O que se buscava era que todas as nnçilcs pro·
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curassem se esforçar para alcançar esse objctivo. Vou ler o prcãmbu·
lo c o compromisso que o Brasil assumiu c que tem cumprido,
invariavelmente, ao longo de todos os Governos:
"Como ideal comum a ser atingido por todos os povos c
todas as nações, c com o objctivo de que cada individuo c
cada órgi!o da sociedade se esforce, através do ensino c da
educação, para promover o respeito a esses direitos c libcrda·
dcs c pela adoçi!o de medidas progressivas, de caril ter nacio·
na! c internacional, por assegurar o seu reconhecimento c a
sua o~servância universal e cfctiva, tanto entre os povos dos
própnos Estados-membros quanto os povos dos territórios
sob a sua jurisdição."
Assim, o compromisso, firmado pelo Brasil c que tem sido,
invariavelmente, seguido, é o de se esforçar para que, através da edu·
caçi!o, através do ensino, através dos procedimentos de governo,
cada vez mais, as ofensas aos direitos humanos deixem de aparecer
no nosso País, como na face da Terra.
Foi este o compromisso que assumimos c que o Brasil vem
cumprindo.
Não podemos, jamais, invocar que a violência aqui, neste Pais,
seja como instrumento do Poder, seja como instrumento ideológico,
a serviço de quaisquer grupos de pessoas ou de governos. Se ela
existe, e existiu, sempre temos nos esforçado, graças à lndolc do povo
brasileiro, para que ela deixe de existir.
E ninguém mais pode dar o testemunho deste esforço do que
aquele que está no comando desta Nação, o Presidente Ernesto
Geisel, que se tem esforçado, cada vez mais, c utilizado os instru·
mcntos·do Governo, para que, cm realidade, jamais pudéssemos ter
a violência em qualquer nível, no nosso Pais.
As denúncias aqui oferecidas tém sido objcto de consideração
das autoridades às quais foram elas levadas. Portanto, acredito que o
Senador Marcos Freire, embora o tenha feito, deve, neste momento,
fazer uma rcOexilo, porque suas palavras silo uma confissão de males
nacionais, que absolutamente não existem. O Brasil ni!o é este
império cruel e sombrio que ele pinta.
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direito de ser respeitado entre as nações, sem aceitar ingerências de
quem quer que seja c a qualquer motivo.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR.JOSt:SARNEY (ARENA- MA)-Com muita honra.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Queria, nobre Senador
José Sarncy, relembrar uma distinção que deve ser feita. O Brasil não
deve satisfação a nenhuma potência estrangeira, mas proclama c
deve satisfações à comunidade mundial.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- E tem cumprido.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Tem cumprido c tem,
algumas vezes, descumprido.
O SR. JOSt: SARNEY (ARENA - MA)- V, Ex• cstâ no
dever de dizer quais as vezes cm que o Brasil descumpriu comprem is·
sos assumidos, internacionalmente!
O Sr. Franco Monloro (MDB- SP)- V. Ex• cstâ querendo
levar para um outro aspecto.
O SR. JOSt: SARNE\' (ARENA querendo precisar os fatos.

MA) -

Nilo! Estou

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V. Ex• concedeu o
aparte, ouça. Disse que o Brasil cumpriu c, muitas vezes, descumpriu
compromissos em relação à ordem internacional. Para não fazer
grande alarde, apontaria os exemplos citados por V. Ex• O Brasil
subscreveu a Carta de Constituição da Organização Internacional do
Trabalho, é um organismo internacional, estabelece recomendações
que os países aceitam e se comprometem a realizar no seu terr-itório.
Com freqUência a OIT se reúne c informa: tais palscs não cumpriram
- há até uma chamada lista negra. Não é uma coisa nova, nobre
Senador, desde que o Brasil entrou para a OIT tem procurado
cumprir, nem sempre cumpre; é dcsagradâvcl muitas vezes receber
advertência da OIT, mas o Brasil recebe c, com a humildade que de·
vc ter um país que quer integrar a comunidade internacional, dâ as
explicações,
pede novos prazos. Isso pertence a uma nova ordem
· O País tem sempre sido atento à sua origem de país cristão com
raizes humanistas profundas. O nosso exemplo é dado pelo nosso mundial, que todos almejamos: aquelas razões de Estado, que eram
as razões supremas do livro de Maquiavel, silo hoje substituidas pccomportamento no forum internacional.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o esforço do Brasil no las razões de humanidade. Não damos satisfações a outra potênciacumprimento dessas obrigações tem sido ti!o grande, que nós nilo correto! Não admitimos a intromissão de outra potência no Brasil!
negamos, em nenhuma organização internacional, a nossa adesão às (Muito bem!) Mas, admitimos c defendemos a subordinação de
providências que as Nações têm tomado nesse sentido. Mas esse é todas as nações à Organização Mundial. ~ esta a linha que o Brasil
um problema nosso, da índole do nosso povo, do nosso sentimento, tem sustentado c a linha que reafirmo, neste momento, cm nome do
da nossa História. Aqui dentro deste Pais, não tivemos a Lei de Movimento Democrãtico Brasileiro. (Muito bem!)
Lynch, que deu o verbo linchar c, também, ni!o construímos a
O SR. JOSt: SARNEY (ARENA- MA)- Sr. Presidente ...
Cabana do Pai Tomás. Aqui nós construímos uma democracia racial
O Sr. Jarbas P1111rlnho (ARENA - PA) - Permite V. Ex•
e uma democracia politica, não formal que a cada dia desejamos
alcançar e aperfeiçoar. Aqui, temos tentado construir, no longo do um aparte?
tempo, a melhoria de nossas instituições. E, se temos leis de cxccçi!o,
O SR. JOSt: SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra,
todos nós desejamos, sem excluir ninguém, que elas sejam superadas. Senador Jarbns Passarinho.
Mas, evidentemente, não podemos jamais dar àqueles que nos
O Sr. Jarbu Pawrlnho (ARENA - PA) - Pedi permissão
combatem instrumentos, e nós mesmos fazermos, aqui, criticas c, ao
para
apartcar V. Ex•, motivado pelo recente aparte do nobre Lfdcr
mesmo tempo, dar munição àqueles que desejam nos criticar.
O Senador Marcos Freire falou, no longo de vãrios assuntos do MDB. Por três anos, freqUentei, cm Genebra, a Conferência ln ter·
tratados no seu discurso, do problema da fidelidade partidária. E nacional do Trabalho: cm 1967, cm 1968 c cm 1969. A lista dos
quero, apenas, fazer uma pequena digressão a esse respeito: a cxtin· palscs inadimplentes era superior a oitenta. Felizmente, o comporta·
çilo da fidelidade partidária está no Estatuto do MDB c, se o mcnto brasileiro, a cada ano que se passava, era menos susceptível de
Senador Marcos Freire faz uma afirmação de suspeita de segundas reparos, porque muitas das convenções que foram antes aprovadas
intenções na nçilo do Deputado José Bonifácio, ele, sem dúvida -como ainda hó pouco deixou escapar um rncioclnio o nobre LI der
também, fnz uma suspeita muito maior a respeito da conduta dos Franco Montoro - não tiveram, ainda, o tempo suficiente para a
sua implcmentaçilo. Essa era uma das razões de aparecer num qua·
seus companheiros, no seu próprio Partido.
Desejo terminar estas palavras que aqui estou proferindo, para dro distribuído pclu OIT, o nome de todu e qualquer nnçilo,ligada a
dizer que ao Governo, cuja conduta ética, cujo procedimento moral ela, que nilo tivesse ainda satisfeitos aqueles principies. Justamente
tem sido dos mais elevados, nilo se obriga a defender-se e não tem no campo du Orgunizuçilo lnternucionul do Trabalho, onde o Brasil
que prestar contas a nenhum pais, porque o Brasil ni!o abdica de seus está seguramente- sem nenhum resqulcio de patriotuda barata principies de uutodctcrminuçilo, porque o Brasil nilo renuncia no na vanguarda das organizações, ou melhor, dos pulses que, dentro
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daquela Orgnnizaçilo Internacional, têm uma lcgislaçilo trabalhista
altamente evoluída. Muito obrigado.
O SR. JOSE: SARNEY (ARENA- MA)- Muito obrigado,
Senador Jarbas Passarinho, pelo aparte de V. Ex•, que, sem dúvida,
responde à afirmativa do Senador Franco Montoro. Apena~ aduzi ...
O Sr. Franco Monloro (MDB- SP)- Confirma. Nilo falei que
o Brasil tinha mui nome. Falei que ele presta contas c que nem sem·
prc ele está apontado como o pais que cumpriu, nu totalidade, as
suas obrigações assumidas. Com freqUência o Brasil tem estado, cm
alguns casos, na chamada lista negra, entre as oitenta nações ou muitas outras. Subscrevo inteiramente o aparte do nobre Senador Jarbas
Passarinho e reafirmo que o Brasil tem melhorado a sua posição.
Mas, com seu aparte, o Senador Jarbas Passarinho confirma o que
afirmei: o Brasil presta contas à comunidade internacional c faz isto
muito bem, fuzcom aplausos do Brasil c do mundo.
O SR. JOSE: SARNEY (ARENA - MA) - Reafirmo no
Senado que o Brasil jamais deixou de cumprir qualquer compro·
misso que ele tivesse assumido, internacionalmente. Antes de o fazer,
ele usaria do direito de denúncia.
No caso, citado pelo Senador Franco Montoro, ele apenas o
constrói por um artificio de linguagem. O Brasil, evidentemente, ainda não atingiu aquele nível para atender a todas as aspirações
consagradas nu Organização Internacional do Trabalho, mas jamais
deu um passo atrás nas conquistas sociais aqui implantadas. Isto não
significa descumprir, em nenhum momento, tratado algum.
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negra, onde figuravam a Inglaterra, os Estados Unidos e algumas supostas nações democráticas. Estas nações silo passiveis de censura
pela Organização Internacional do Trabalho, porque ainda não im·
plementarum aquelas convenções que aprovaram cm conferência.
Este é o problema. Até, porque, nós ainda, temos, no Brasil, de cum·
prir um certo ritual, que é, vir ao Senado, n Câmara, a cada con·
vençilo, para depois ser aprovado. Agradeço a V. Ex• nobre Senador
José Sarncy o aparte que me deu, apenas para caracterizar que, no
campo OIT, V. Ex• tem inteira razão de defender n posição brasi·
lcira, que é'. das mais lisonjeiras.
O SR. JOSE SARNEY (ARENA - MA) - Muito obrigado,
Senador Jarbas Passarinho.
Sr. Presidente, seria uma temeridade minha, como simples Se·
nadar, continuar este debate sobre Organização Internacional do
Trabalho, com dois eminentes ex-Ministros do Trabalho do nosso
País.
Para concluir, desejo recorrer à frase aqui relembrada pelo
Senador Marcos Freire, do nosso eminente colega Senador Luiz
Viana:
"O Brasil não pode se dar ao luxo de u~a casa dividida."
Sem dúvida, esta frase do Senador Luiz Viana teve suas raizes
naquele famoso discurso de Lincoln sobre a casa dividida. E as
minhas últimas palavras serão de um apelo aos nossos companheiros
de Congresso da Oposição, para que, se jã temos a casa dividida in·
ternamente, não tenhamos a casa dividida perante os olhos interna·
clonais. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Jarbas Paaaarlnho (ARENA - PA)- Permite V. Ex•,
nobre Senador José Sarney?

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Peço a palavra para expli·
caçilo pessoal, Sr. Presidente.

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra,
nobre Senador Jarbns Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- De acordo com o art.
16, n• V, do Regimento Interno, concedo a palavra a V. Ex• pelo
prazo de 10 minutos.

O Sr. Jarbas Paaaarlnho (ARENA - PA)- ~ exntnmente este
ponto que V. Ex• traz à baila com muita propriedade. Não se trata
de descumprir: descumprir, nesse caso evidentemente é ter aceito
alguma coisa e depois ter-se negado a continuar cumprindo.
O SR. JOSE: SARNEY (ARENA- MA) - Deste modo,
S. Ex•. o Sr. Franco Montoro, estaria injuriando seu próprio Pais, o
Brasil, se dissesse que o Brasil estaria descumprindo uma obrigação ...
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Nilo vamos usar de
eufemismo: não cumpriu.
O SR.JOStSARNEY (ARENA- MA)- Nilo cumpriu não:
não atingiu o nível necessário de desenvolvimento para tal. Se nós
fazemos um convênio com determinada aspiração, estamos perse·
guindo esse objetivo.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Se não chegamos lã, nilo
o cumprimos ainda.
O SR. JOSE: SARNEY (ARENA - MA)- Qual é o tempo
que o tratado dizem que devemos cumprir tais obrigações?
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nilo é um, são dezenas.
O SR. JOSE: SARNEY (ARENA - MA) - Mas, um deles:
V. Ex• está na obrigação de dizer.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ora, é só ler o que os
Anais afirmam.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Eu concedi aparte
uo Senador Jurbas Passarinho, mas terei muita honra cm conceder a
V. Ex• que sempre honra o meu discurso.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- V. Ex• ainda me
permite um minuto? (Assentimento do orador.) Creio que já estamos
num ponto de acordo. Inclusive o ex-Ministro do Trabalho brasileiro, cm 1961, se nilo me engano, quando honrou a Pasta do
Trabalho, ccrtumentc, viu o seu Pufs, também, figurar nesta lista

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU·
BLICA DO POSTERIORMENTE.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador José Sarney, pela ordem.
O SR. JOSE SARNEY (ARENA- MA. Pela ordem.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O Senador Marcos Freire pediu n palavra para cxplicaçilo pessoal. Na verdade, S. Ex• fez outro discurso. Assim, já que S. Ex• não
transgrediu o Regimento Interno, mas apenas explicou-se, desejo,
também, nesta questuo de ordem, fazer uma outra explicaçilo ao Se·
nado: .mais uma vez, o Senador Marcos Freire foge no âmago do seu
discurso. S. Ex• foi à tribuna, corajosamente, para afirmar uma posi·
çilo: a de que ,devemos prestar contas intcrnncionnlmcntc. Agora,
S. Ex• diz que eu e o Senador Jarbas Passarinho confessamos n
submissuo do Brasil às suas idéias.
O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Evidente!
O SR. JOSE: SARNEY (ARENA- MA) - Quero dizer que,
em nenhum momentd, nos recusamos u assumir as obrigações com
organizações internacionais. Mas, no momento, quem está pedindo
contas ao Brasil i: o Presidente Carter c o Congresso dos Estados
Unidos, e nilo acredito que aqui ele tenha uma voz no discurso do
Senador Marcos Freire.
O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Sr. Presidente ...
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- V. Ex• já falou três
vezes, hoje, como explicuçilo pessoal. E também ...
O Sr. Roberto Saturnlno ( MDB- RJ) - Peço a palavra, como
Lfder, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Roberto Saturnino, que falar{• como Líder.
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achamos que esse acordo i: fundamental, i: essencial para o
desenvolvimento económico e tecnológico deste País, sem o qual nós
nunca deixaremos de ser uma nação econõmicamente dependente.
Haveremos de sustentar as posições enquanto elas se referem
àquilo que nós achamos que seja do interesse nacional. Querer
confundir as nossas posições com uma outra que seria antinacional,
antipatriótica, isso nós não haveremos de permitir, e por isso i: preci·
so que fique bem clara, bem nítida, a nossa posição expressa pelos
Senadores Marcos Freire, Franco Montoro c como com o auxílio,
agora, do Senador Gilvan Rocha.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Como Lldcr,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Breves palavras, não desejamos alongar mais esta discussão,
mas é preciso que as coisas fiquem bem claras e que o ponto de vista
do nosso Partido seja expresso de forma bem nítida.
Quando o Senador Marcos Freire, apoiado pelo aparte do
nosso Líder Franco Montoro, afirma, como cu mesmo jâ afirmei
desta tribuna, que não é vergonhu para o Pais prestar contas daqueO Sr. JoséSarney (ARENA- MA)- Senador Roberto Saturles compromissos internacionais assumidos nas diversas organizn·
nino, cu só tenho que louvar a interferi:ncia de V, Ex•, no sentido de
ções, como a Organização das Nações Unidas e a Organização lnter· esclarecer o ponto de vista do Senador Marcos Freire. Em nenhum
nacional do Trabalho, isto não quer dizer, absolutamente, c nílo momento, nesta Casa, tive oportunidade de afirmar que era pensapode ser visto sob esse prisma, que seja uma posição de aceitação de mento do Partido de V, Ex•. Já vi que o MDB fica irritado quando
nossa parte, do MDB, que o Brasil, o Governo brasileiro tenha que se responde e não aceita ele resposta. ~um Partido democrático mas
dar explicações ao governo de qualquer outro país. O Brasil i: uma fica irritado com as respostas. Usamos apenas o direito de respon·
nação moralmente igual a todas as outras. Não há e nem pode haver der...
superioridade morai entre as nações, não podemos reconhecer isto
O Sr. M•rcos Freire (MDB- PE)- As maicdici:ncias.
cm nenhum instante e, por isto, demos o nosso apoio à medida
governamental de rompimento do Acordo Militar, porque achamos
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Como V. Ex• também
que, naquele caso, tratava-se de uma exigi:ncia de explicações por fez no seu discurso. Em todo o correr do meu discurso, ressaltei essa
parte de uma outru nação, o que o Governo brasileiro não podia e posição do MDB e folgo, neste instante, como toda Casa, que, mais
não deve dar.
uma vez, V. Ex• reitera essa posição e se o Senador Marcos Freire
Ai ele está certo. Quando assim age, está certo, merecendo o volta a enquadrar-se dentro dela, só temos motivo para nos congratunosso apoio. isso não quer dizer, todavia, que também não reconhe· lar nesta Casa. S. Ex• teve oportunidade de afirmar que o Senador
çamos que o Brasil, como Nação que assumiu compromissos inter- Jarbas Passarinho c eu tínhamos confessado, neste Plenário, que o
nacionais, que assinou a Carta de Direitos Humanos das Nações Brasil tinha descumprido obrigações internacionais.
Unidas, não deva prestar contas, a essa organização internacional,
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- isso não, Ex• As notas
desses compromissos que assumiu. E prestando-os a essa Organizataquigráficas
dirão a verdade.
ção, estará prestando contas à humunidade que, afinai de contas.
essa Organização pretendeu ou pretende ainda representar.
O Sr. José Sarney (ARENA·- MA)- E, neste momento, esta·
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE)- V. Ex• me permite um mos no direito de dizer que quem está cobrando do Brasil atuaimente explicações não i: nem a Organização internacional do Trabalho,
aparte'!
nem a Organização das Nações Unidas: quem está cobrando explicaO SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-RJ)- Ouço o ções do Brasil são o Governo dos Estados Unidos c o Congresso
Americano c, neste ponto, evidentemente, não podemos permitir
aparte de V. Ex•
jamais que o Brasil se curve a esse tipo de inquisição.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)-~ apenas um reforço, ilusO SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Inteiramentre Líder, ao pensamento que ficou esclarecido, de forma magnífica,
pela réplica que o Senador Marcos Freire ofereceu ao Líder da te de acordo com V. Ex•
ARENA. Aii{IS, só para rciembrur ao Líder da ARENA, convém o
O Sr. José Sarney (ARENA - MA)- Pois, então, estamos
registro que toda a imprensa brasileira fez do agrado do Senhor todos de acordo.
Presidente da República, quando o MDB cerrou fileiras em torno da
O Sr. MarcosFreire(MDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte?
nossa necessidade de não nos curvarmos a pressões externas. Esse foi
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois não.
um apoio que todo o Brasil reconheceu, inclusive sua Exceii:ncia,
menos, evidentemente, a retórica do Líder da ARENA nesta Casa.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Senador Roberto SaturO SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ~oportuno nino, tenho a agradecer as intervenções sucessivas dos companheiros
o aparte de V. Ex•. que vem reforçar tudo aquilo que estamos do meu Partido cm torno do pensamento que expus. Mas não acredito, sequer, que os apartes dados pelos ilustres Senadores Franco
dizendo.
Niio podemos tolerar distorções de tal gravidade na nossa posi- Montoro, Gilvnn Rocha e por V, Ex• tenham vindo, propriamente,
ção pnrtidl~rin. Em nenhum momento deixamos de dar o apoio ao esclarecer meu ponto de vista, porque estú mais do que claro, exausSenhor Presidente da República, quando 11chamos que estava em jo- tivamente claro. Eu não sou daqueles que vêm, agora. falar em
gou sobcrunin nucional, n cuusu dos interesses verdadeiros do Brasil. Direitos Humanos, porque o Presidente dos Estados Unidos esteja
Nno deixaremos, cm nenhum instante, que scjnm confundidos os falando. iõ: só computar os Anuis du Casa deste Senado e du Ciimaru
dos Deputados. Se há uma tõnica permanente nus minhas preocupa·
p~:nsumcntos c os argumentos, de modo u prcjudicur os maiores
ções, como parlamentar e como m11ndatârio do povo, é a defesa dos
interesses do Brusii.
Direitos Humanos. Por isso mesmo quero repelir, com toda 11
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
veemi:ncia, as insinuações e, até mesmo, as afirmações explícitas do
upurtc?
Lfder da ARENA, dizendo que o Presidente Carter tinha, agora,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Assim tam· porta-voz nesta C11sa.
bi:m como não permitimos que se confundum us posições, quanto
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) -; V. Ex• estú sendo
aos interesses do Brasil, ligadas no problema de Direitos Humanos e
injusto.
ao problema do Acordo Nuclear. Em nenhum instante haveremos de
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Entiio i: bom que V. Ex•
dcixur quc cssu conl'usi\o se cstubcl~.:çu.
No tocante 110 Acordo Nuclear também est11mos 110 lado do escl11reça, porque i: isso que entendi. Um Senador da Repúblic11 só é
Govc:rno como sempre estivemos, desde u primcirn horn, porque portu-voz de seu povo c como portu-voz deste povo eu sempre
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defendi aneses que hoje aqui defendi. Direitos Humanos ni\o é, nem
pode ser;-esfeias privativas de quem quer que seja, c não é porque os
Estados Unidos falem hoje mais do que ontem, cm Direitos Huma·
nos, que cu vou deixar de falar cm Direitos Humanos. A minha linha
é uma só, rctilfnca, honesta c coerente cm favor do Brasil.
O Sr. José Samey (ARENA- MA)- V. Ex• me permite um
aparte? Senador Roberto Saturnino, eu pediria a V. Ex• que me desse
um pequeno aparte.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Eu darei.
Antes, quero dizer, em apoio no aparte do nobre Senador Marcos
Freire, que nenhum de nós nesta Casa- pelo menos nesta Bancada
-viu, tcve·a visão que V, Ex•, o Llder da ARENA, teve de suas
palavras. Absolutamente. A posição expressa pelo Senador Marcos
Freire renete o pensamento da nossa Bancada, isto é, que o Brasil, o
Governo brasileiro, não tem satisfações a dar ao Presidente ou ao
Governo de qualquer outra nação. Mas, explicações sim, satisfações
sim àqueles compromissos assumidos perante a comunidade internacional,
OuÇó o aparte de V. Ex•

-l

O Sr~ José Sarney (ARENA- MA)- Senador Roberto Satur·
nino, o Senador Marcos Freire, não sei se propositadamente, teve a
oportunidade de dizei que nós afirmamos que ele era o porta-voz
do Presidente Carter. Tenho a impressão que, de certo modo, eu
cometeria um despropósito achar que o Presidente Carter tivesse um
porta-voz no Senado brasileiro. O que eu disse c repito, é que quem
está cobrando explicações do Brasil é o Presidente Cartcr e o Con·
gresso dos Estados Unidos. Toda Casa ouviu que foi esta a afirma·
ção que eu fiz. Não disse que o Senador Marcos Freire era o porta·
voz, nem dei Presidente Cartcr nem do Congresso americano. Logo,
se S.· Ex• inverte a frase 'para tentar aqui, no Plcnârio, causar um
certo efeito parlamentar riós também estamos no dever de rcpcli·lo.
Se as posições do Senador Marcos Freire, nesta Casa, eram antigas,
o que cu apontei foi uma novidade, que ainda não•·ouvira de parte de
S. Ex• (;a que consta de discurso de S. Ex• onde diz "que temos de
prestar .contas do que aqui somos e do que aqui fazemos, sem nos
nbespinhar quando ela levanta sua voz contra violações aqui
ocorridas". Este ponto é um dado novo na conduta do Senador Mar·
cos Freire.
O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB- RJ)- V. Ex• está
outra vez distorcendo o sentido das nossas palavras.
O Sr. Jooé Samey (ARENA - MA) - Não estou torcendo,
apcnas'dli~ndo o que me causou espécie.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Estâ. Acho
que estâ evidente e todos os nobres colegas desta Casa hilo de ter per·
ccbido que V. Ex• insiste cm distorcer as palavras pronunciadas pelei
Senador Marcos Freire, pelo Senador Franco Montoro c por mim.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite-me V. 'Ex• um
aparte?
OSR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com prazer.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- Apenas para deixar bem
claro de que, no contrário do que o Lfdcr da ARENA afirmou, ni!o
entrei na discussão se o Brasil cumpre ou descumpre obrigações intcr·
nacionais. Apenas ressaltei o aspecto que, da discussão surgida entre
a Lidera~çn do meu Partido c da ARENA, ficou evidenciado que n
própria ARENA reconhc~e que o Brasil, assinando c participnnd?
de certas organizações internacionais, presta contas a essas organt·
znçõcs internaCionais, que foi o caso exemplificado da OIT. Mas de
qualquer forma, agradecendo as referências que V. Ex• fez no meu
discurso, não posso deixar de agradecer, tambêm, n retificnção feita
pelo Senador José Sarney, porque, pode ser atê que S. Ex•, no ardor
da oratória, não tenha se apercebido das palavras ·que pronunciou.
Mas as notas tnquigráficas ai estnrilo c também a gravação compro·
varA que, nu verdade, foi feita uma aéusuçi\o grave c despropositada.
'

..
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Mercê de Deus, S. Ex• não se terá apercebido disso ao negar que as
formulou. Muito obrigado.
O Sr.Jooé Sarney (ARENA- MA)- A fita nilo mente jamais.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Sr. Prcsi.
dente c Srs. Senadores, vim para esta tribuna, em nome da Liderança
do meu Partido, porque achei absolutamente necessário c indispensável o esclarecimento das posições. Espero, todavia, que agora, dcs.
feitos os equívocos, possamos encerrar este episódio,
A nós do MDB- é preciso ficar bem claro- não nos interessa,
neste momento, dividir mais esta Casa ou esta Nação. Achamos que
o desenvolvimento do Brasil - desenvolvimento politico, econô·
mico e social- está numa encruzilhada. Queremos levar para o lado
certo desta encruzilhada todos os brasileiros, todos aqueles que,
como nós, desejam um futuro grande e democrático para este Pais.
Quero referir-me especialmente a um ponto e dar uma justificativa
desta minha apreensão! O Brasil firmou um acordo com a República
Federal da Alemanha c tive ocasião de expressar desta tribuna, no
momento oportuno, que esse acordo significa um portal que se abre
para uma nova etapa do desenvolvimento cconômico do Pais, ainda
no final deste século. Não tenhamos dúvida que com o esgotamento
das jazidas de petróleo, absolutamente prcvislvel c inevitável para os
primeiros anos do século vindouro, a nova forma de energia que vai
mover toda a máquina produtiva do mundo é a energia nuclear. E os
países que não dominarem a tecnologia de produção dessa forma de
cncrgi!!. ficarão, fatalmente, para trâs no seu processo de desenvolvimento. Ficarão eternamente dependentes do suprimento de energia
de outras nações. Achamos que este é o dado talvez mais importante
de todo o processo de desenvolvimento cconômico do Brasil: que
tenhamos a possibilidade de dominar essa tecnologia. E a possibili·
dadc nos foi oferecida, neste momento. Através do cumprimento, da
implementação desse acordo, queimaremos várias etapas, convocando a nossa comunidade cientifica para se integrar nesse acordo c
dominaremos, o mais rapidamente passivei, as formas de produção
da energia nuclear.
Pois bem. Esse acordo, do qual, como estou dizendo, depende
tundamentnl, essencialmente o futuro do desenvolvimento econô·
mico deste Pais nas próximas décadas, está ameaçado por interfcrên·
cia de outros paises. Neste momento pois está cm jogo esse interesse
magno da nossa Nação.
(; conveniente, é recomendável, é patriótico que evitemos de
todas as formas a divisão das forças politicas do nosso País. Por isso
temos recebido, com o maior calor, as sugestões de unidade que
partem, por exemplo, da voz de um Senador como Luiz Viana, no
seu recente discurso nesta Casa.
Temos o sentimento da gravidade deste momento nacional. O
Pais está numa encruzilhada c queremos contribuir para que ele tome
o rumo certo nesta encruzilhada, não apenas sob o ponto de vista
econõmico, também do ponto de vista politico. (; preciso que isto
fique bem claro, porque é o nosso ponto de vista: achamos que não é
passivei construir uma grande naçi\o, construir uma grande potência
-porque esse é também um objctivo nosso- sem a mobiliznçilo de
todas as forças nacionais, sem que esta construção nasça de um
verdadeiro consenso da maioria da nação, sem que se aglutinem,
neste grande projeto, todas as forças vivas, todas as forças politicas
da nação. Este é o grande projeto do momento: acharmos dentro do
quadro econômico, social c politico quais as linhas que nos podem
unir, quais as linhas que podem unir o Pais, para sairmos bem desta
encruzilhada, entrando no caminho certo, no caminho da Demo·
crncia, no caminho do desenvolvimento econõmico c social.
Era este o sentido da explicação que achei devia dar. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo n palavra ao
nobre Senador Vasconcelos Torres.

Murço de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem rcvisuo do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Fico arrasado quando tenho que ocupar a tribuna para registrar
uma noticia de falecimento. Fico, Sr. Presidente, tolhido, principal·
mente, quando se truta de um amigo c de um companheiro como é o
c:tso de Júlio Cosúrio de Melo Filho, administrador regional de
Santa Cruz, na zona oeste da Capital do meu Estudo, Rio de Janeiro,
Seu pai, o ex-Senador Cesário de Meio, que foi cognominado o
roi do sertão no antigo Rio de Janeiro c que tantos serviços pôde
prestar à coletividudc, teve em seu filho, hoje sepultado, um seguidor
da carreira paterna. Foi Deputado Estadual, foi líder partidário na
zona oeste e desaparece como chefe administrativo de uma das
regiões mais importantes da terra carioca,
Ni\ o tendo podido comparecer ao seu sepultamento, ocorrido
hoje pela manhã, faço o registro desse infausto acontecimento não
conseguindo disfarçar u minha emoção. Peço apenas, Sr. Presidente,
sejam lembradas as lições por ele deixadas aos seus companheiros, c
poderia dizer também aos seus adversários, que foram poucos adversários propriamente não, aqueles que não pensavam de igual
modo ao daquele que carinhosamente chamávamos de Julinho. Ele
de fato foi um líder, tinha uma extraordinária capacidade de diálogo
com os homens que não comungavam com a sua legenda políticopartidária.
Estive nu sua posse recentemente, quando o Prefeito Marcos
Tamoyo o designou para as elevadas funções de administrador regional, que equivale, de certo modo, a subprcfeito. E pude testemunhar
o apreço de que gozava não só nu área que ele comandava politicamente mas em todo o Estudo.
Lembro-me que o Deputado Célia Borja, então Presidente da
Cámuru dos Deputados, lá compareceu para emprestar a sua soli·
duriedude, tendo falado também a Deputada Sandra Cavaicãnti, o
Deputado José Miguel c vários políticos- como cu também o fizque reconheciam neste companheiro um potencial de bondade c de
capacidade de trabalho, que, infelizmente, cessa no dia de hoje, com
lacuna de dificuldade imensa para ser preenchida.
Registro, como único Senador da ARENA pelo Rio de Janeiro,
esta notícia e prestou minha homenagem àquele que foi tão bom, tilo
decente, tão digno e tão correto. Que seus exemplos sirvam como um
farol. como um guia pura os companheiros do Rio de Janeiro, pela
dedicação que soube emprestar à nossa legenda partidária.
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Lourivul Baptista.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No diu 30 de junciro deste uno, faleceu no Recife o Dr. José da
Silvu Peixoto, ilustre brasileiro nascido u I• de fevereiro de 1899, cm
Penedo. no Est:ldo de Alagoas. Durante muitos unos dirigiu a Fá·
brica Passagem. cm Ncópolis, no Estado de Sergipe, a que prestou
relevantes serviços como empresário esclarecido c honrado. Conhe·
ci·o c pude com ele ter relações de amizade, tornando-me admirador
de um homem de extraordinária capacidade de trabalho e espírito
progressista, que teve é:xito em todas us iniciativas a que se deu. Sua
morte representa grande perda pura o empresariado de meu Estado,
c, para mim, u pc:rdu de um bom amigo,
Quando J~sé da Silva Peixoto tinha apenas dois anos de idade,
uu família se transferiu pura Salvador, onde fez os cursos primári~ e
preparatório. Aos 21 unos, cusuvu-se com D. Leonor Gonçalves
Peixoto, filha do Comendador Munoel Gonçalves, voltando ·a residir
em Penedo, sua terra natal, e indo trabalhar na firma Peixoto e
Companhia, extinta unos atrás.
Em 1923, tornuvu-se sócio da firma hoje transformada na Fá·
bricu da Passagem, da qual foi diretor até: sua morte. Era filho do
Comendador Munoel da Silva Peixoto e da Sra. Ana da Silva
Peixoto, de ilustre estirpe do Estudo de Alagoas.
Lastimo o falecimento desse grande homem de empresa c
exemplar cidadão e chefe de família, manifesto a sua digna esposa,
Dona Leonor Gonçalves Peixoto, c seus filhos Roberto c Humberto
da Silvu Peixoto e demais familiares, os meus sentidos pêsames, rcvc·
renciando u memória de um amigo que muito serviu ao Estado de
Sergipe, onde possuiu largo círculo de amizades!
Eru o que tinhu u dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo
que trutur. vou encerrar u presente, designando para a sessão
extraordinária, das 18 horas c 30 minutos, anteriormente convocada,
u seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Re·
luções Exteriores sobre u Mcnsugem n• 29, de 1977 (n• 24/77, na
origem), de 07 de fevereiro do corrente uno, pela qual o Senhor Prc·
sidente da Repúblicu submete ao Senado u escolha do Senhor Rober·
to Luiz Assumpção de Araujo, Embaixador do Brasil junto à ln dia,
pant, cumulativamente, exercer u função de Embaixador do Brasil
junto uo Reino do Nepal.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) scssUo.

Está encerrada a

(Le~•anta·.<ea sessão às /8 horas.)

ATA DA 21• SESSÃO, EM 22 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da s~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA
ÀS /8 HORtiS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES C:trdoso- Eurico Rc~.cndc- João Culmon- Amurai PeixotoOS SRS. SENADORES:
Roberto Suturnino - Vusconcelos Torres - Benjamim Furuh Adulberto Scnu - Altevir Leal - Josó Guiomurd - Braga Dunton Jobim- Nelson Carndro- Gustuvo Cupunema- Itamar
Júnior- Evundro Curreiru -·José Lindoso- Cuttete Pinheiro- Frunco- Mug:lihàcs Pinto- Franco Montara- Orestes Quércia
- Otto Lehmunn- Benedito Ferreira- Lítzuro Burbolu- Osires
Jarho.1s Passnrinho - Renato Franco - Alcxnndre Costa Henrique dc Lu Rocque- José Surney- Helvídio Nunes- Petró· Tchciru - Mendes Cunulc - Suldunhu Derzi - Accioly Filho nio Portcllu - Muuro Bencvides - Virgilio Tl\voru - Wilson Leite Chuvcs- Mattos Leão- Evclitsio Viciru- Lenoir VurgusOt:iir Bcckcr- Daniel Kriogcr- Puulo Brossard- Tarso Outra.
Gonçu\vcs- Agcnor Muriu - Dinurtc Muriz - Jessí: Freire Domido Gondim - Milton Cubra! - Ruy Carneiro - Marcos
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portellu)- A lista de presença
Freire- l'aulo Guerru - Arnon de Mello- Luiz CuvulcunteTeottinio Vilclu - Augusto Frunco- Gilvun Rochu - Lourivul ucusu o comparecimento de ó3 Srs. Senadores. Havendo número re·
Buptisw - Hdtor Dins - Luiz Viunu - Ruy Santos - Dirceu gimcntn\, dccluro ubcrtu ti scssno.
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Nua h(t Expediente u ser lido.
Puss~1~sc Íl

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 29, de 1977
(n' 24/77. nu origem), de 7 de fevereiro do corren.te uno, pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a
escolha do Senhor Roberto Luiz Assumpçuo de Araújo,
Embaixador do Brasil junto à lndia, para, cumulativamente,
exercer a funçilo de Embaixador do Brasil junto ao Reino do
Nepal.
·
A matéria constuntc da Ordem do Diu da presente sessão, de
acordo com a alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser
apreciadu em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários para que tomem ns providências
indispens{aveis ao cumprimento das exigêncius regimentais.
(A sessão torna-se secreta às /8 hnras e 32 minutos e volta
a .<er pública às /8/wras d7 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Semana passada, foi inaugurada, no Rio de Janeiro, a Praça
Jornalista Macedo Soares. Durante a solenidade, usou da palavra o
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Jornalista Prudente de Moraes Neto, cuja peça oratória vou ler para que figure nos
Anais da Casa.
E: a seguinte·
"Ã inauguração da Praça que recebe, neste momento, o
nome do insigne jornalista que foi José Eduardo de Macedo
Soares, não poderia faltar a presença, o apoio entusiástico à
iniciativa oficial c a palavra da Associação Brasileira de
Imprensa, que tem a figura do homenageado no panteon dos
seus vultos mais eminentes, de todos os tempos. Por singular
coincidência, a ABl, tem na prcsidéncia da sua Dirctoria,
nesta oportunidade, um jornalista que deve o melhor da sua
formação profissional à dircçào c aos ensinamentos de Macedo Soares, que, mesmo afastado do convívio cotidiano da
redução, nunca deixou de ler seu jornal, da primeira à última
página, com espírito crítico sempre alerta e disposto a alertar
a equipe dos seus redutores, colunistas c repórteres. Em minha
vida profissional de jornaiiStll, nuo tenho tÍtUlO de maior Va•
lia e de mais alto apreço, de minha parte, que o ter sido
convidado pessoal e espontaneamente por Josi: Eduardo de
Maccdo'·Soarcs, paru integrar essa equipe. Foi ele, ainda,
que me impôs, mais do que me oferoccu, a responsabilidade
da principal cobertum da Constituinte de 1946, através da
crônica parlamentar, que prosseguiu, após a promulgação da
Curtu Magna então votada c que mantive no Dltírio Carioca
por cerca de 10 anos. Foi Macedo quem, aos poucos, por
sugestões, comentúrios c críticas, deu u essa crônicu, u princípio insegura, us diretrizes que a consolidaram como uma
colaboração com o Legislativo pelo debute político c
doutrinitrio. Neste momento qc 'c~ocuçào do udmirúvel
jornalista, nUa me Seria líçito 'culur esta palavra de rcconht:·
cimento, este registro de grutidào pelo que lhe fiquei a dever,
cm minha carreira como prorissional de imprensa.
Mas, u influéncitt de José Eduurdo de Macedo Soares,
na vida c cvoiuçào du lmprensu brusilciru, nilo se limitou u
cusos individuais, como o mcncionudo, Eh: renovou, c muis
de uma vez, u técnica da feitura dos próprios jornais, pelas
soluções pioneiras adotudas nos dois mututinos que fundou c
dirigiu, com absoluto êxito no campo du técnica, bem como
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no da atuaçào politica c cuiturul. A diversidade dos mo·
mentes c dus condiçõcs cm que foram lançados estes jornais
- O Imparcial c o Dltírlo Carioca - imprimiu-lhes feições
bem distintas. Entretanto, i: inegável que tinham alguma
coisa cm comum. Por diferentes que fossem, uin era visivelmente o herdeiro c sucessor do outro. Falavam a mesma linguagem c aluavam no mesmo sentido, com o mesmo espírito
a dcõnir-lhcs as diretrizes. Esse espírito era o vínculo que os
unia: era o espírito, a clara visão política, o desassombro, u
bravura de Macedo Soares.
O Imparcial trazia uma inovaçuo revolucionária: a I• página exclusivamente grilõca, fotográfica - espelho e
chamuda para as principais matérias do dia. Foi um sucesso,
a inovação, que tinha a apoiú·la o brilho literário das colabo·
rnçõt:s mais marcantes, ~~ cuidadosa redaçUo de toda a
matéria nobre do jornal, a leveza e mordacidade dos comcn·
tários, o desenvolvimento das páginas dedicadas a esportes, o
futebol e especialmente o turfe, do qual Macedo Soares
sempre foi grande aficcionado. O mesmo espírito irreverente,
a mesma procura da malícia e graça no dizer, viriam a
assinalar mais tarde, o Diário Carioca, que abandonou
apenas a concentraçuo fotográfica da I• página, mas quis ser,
e foi cfetivamcnte, o continuador da vivacidade não raro contundente do seu antecessor.
·
Nem um, nem outro, chegou a ser, como empresa e cm
termos de circuiacào, um grande jornal. Pelo contrário, vi·
verum vida económica atribulada, :tté mesmo por motivos po·
líticos. O Imparcial, só conheci como leitor. Lia-o por inteiro,
sem cxcctuar as sccões menos acessíveis no meu entendimento infanto-juvonil. Lia-o porque gostava do seu estilo jor·
nalístico, do seu modo peculiar de versar os assuntos, de informar, comentar, combater. Foi um pouco desse estilo que
se transmitiu ao Diário Carioca c lá ainda fui encontrar, 30
anos mais tarde, quando tntrci para os seus quadros redacionuis. Esse estilo concorria para o prestígio do jornal, que
sempre foi considerável c nunc:t·sc mediu pelos índices da cir·
cuiaçào ou da pubiií:idadc. Ouso dizer, sem receio de contestação, que nenhum outro o excedia cm innuência e repercussão, na área política. E a força de que dispunha, pura
assim innuir, residia, principalmente, no urtigo diário de J.E.
de Macedo Soares.
Esse artigo, publicado na I• púgina do Diário Carioca,
embora com sacrifício da boa técnica de paginaçuo, foi
sempre o ponto alto, o ponto altíssimo do jornal. Pela
proeminência política do seu autor'? Sem dúvida essa proeminência pessoal concorria pura a importância, por vezes de·
cisivu, dos seus pronunciamt:nlOs. NUa era, porém, só isso,
nem era principalmente isso, que lhe assegurava a força de
atuução política c social. Essa forca provinha da própria c
excepcional qualidade desses artigos, pelos quais J.E. de Ma·
cedo Soan:s ulcancou, uprimorando·sc de muis em mais, a
condição uc mestre inexcedível do articulismo político, in·
compará vcl no vigor c na graça da sua natural clocuçi\o, O
grande mentor do pensamento político, que ele foi, indis·
cutivelmcntc, era, também, um admirávc\, um primoroso
escritor.
Nilo tenho a intencão, ou a pretensão, de analisar o
estilo lítero·jornalístico de Macedo Soares. lmpossfvel, no en·
tunto, furtur-nlc t1 rúpida imlicaçilo de nlg.unHIS de suas principais caractcrístk:as, qui! o meu querido amigo, comp~tnhciro c n.:dator·dH.:f~. nusso ilustre Senador Dunton
Jobim, deverá, llm dia, cu o espero, estudar muis dctidu e pro·
fundunu:ntc. Alltccipantlo-mc a esse estudo, quero salientar,
dcsdcjll, estes três rwnto~. essenciais:
IY) A sobranceria das atitudes c dos pontos de vista, que
permitiu a Muccdo Soares escapar 11 tcssituru lógico - pró·
priu dos nrrazo:H.Ios, che~•,andn, ni1o raro, n dcsprcocupar.. sc
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do compromisso de coerência, que tilo freqUentemente
não só um compromisso do Governo da Cidade, mas um
enleia, enfraquece ou até desarma o combatente verbal. De·
dever de honra do nosso povo, que tantas vezes encontrou
batedor de mati:riu essencialmente mutãvcl, como é a poli·
cm J.E. de Macedo Soares, o inexcedível intérprete de suas
ticu, para Macedo Soares cada novo aspecto c cada novo
idéias c aspirações. Macedo Soares foi, no Rio, o grande jor·
cnfoque de um problema podia suscitar uma construção
nalísta do civilismo, como de outras campanhas de Rui Bar·
nova, liberta das precedentes, Fidelidade, só aos princlpios c
bosa; o da Rcaçilo Republicana c das revoluções dos anos 20,
diretrizes fundamentais do seu pensamento politico, assim
inclusive a da Aliança Liberal; depois de 30, foi defensor da
como aos grandes vultos da sua particular devoção ou
autonomia de Silo Paulo, resistiu aos excessos do tcncntismo,
amizade pessoal: os "amigos'\ c ll esses amigos c•nossos
ajudou na rcconstitucionalízação do País apoiou nossa parti·
amigos", dizia, nas instruções dadas à Rcdaçilo), a esses
cipaçilo nu guerra, lutou pelo fim da Ditadura, cm 45,
amigos, Macedo nunca abandonou, sempre solidârio com
A Associação Brasileira de Imprensa, na oportunidade
eles, em seus debutes, tivessem ou pudessem não ter razão.
cm que se honra a memória do jornalista cnii:rito, a quem foi
Essa atitude de sobranceria era a tónica dos seus artigos, mara
deferido o titulo de "Homem livre", cm memorável banquete
cando·lhes o rumo e o tom.
que reuniu os mais eminentes políticos, jornalistas c in·
2•) A extraordinária força do estilo de sabor clãssico,
tc\cctuais de outras categárias profissionais, não poderia
cm que ao reavivamento de fórmulas arcaicas unia-se o
deixar de manifestar a V. Ex• Sr. Prefeito Marcos Tamoyo, o
adequado emprego de expressões usuais e familiares, o rc·
seu júbilo e o seu mais vivo agradecimento.''
curso - de efeitos surpreendentes - na sua prosa elegante c
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
enxuta - a elementos da cultura popular ou do falar
corrente. O conjunto resultava numa composição saboroO SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Concedo a palavra
síssima, em que a graça não sacriticUvn, antes acentuava, o ao nobre Senador Nelson Carneiro.
vigor, e em que o leitor encontrava, verdadeiramente deli·
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
ciado, os mais surpreendentes achados de expressão.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
3•) Finalmente, o alto valor moral do destemor c do
Como representantes do povo c, sobretudo, integrantes da
desassombro, qualidades que levaram Macedo Soares a dcs· Oposição, i: nosso dever dar guarida a queixas, reclamações de de·
tucar-se principalmente como inigualável jornalista de núncias de todos que se sintam vítimas de injustiça. Na dcsvalia cm
oposição. A oposição era o clima que lhe convinha; o com· que nos achamos, face um estado de arbítrio que se prolonga
bate a Governos poderosos, sua vocação natural. Tornava-se indefinidamente, trazer para esta tribuna o clamor de humildes c
um tanto desajeitudo para o apoio e o louvor. Sempre que injustiçados é, mais que nunca, nosso dever, mesmo que para isso
pretendeu exercitar-se neles, como articulista, sala-lhe cmpali· tenhamos que reiterar reclamações c protestos semelhantes. Ab me·
decida a expressão. Pura resolver o problema, combatia nos os injustiçados sentirão nossa solidariedade c, com eles, clamare·
ainda, fazendo oposição à oposição. Não foram, porém, mos até que ajustiça e a eqUidade sejam restabelecidas cm nossa Pâ·
numerosas as oportunidades de tal comportamento. O que tria.
marcou u vida e o grande papel de Macedo Soares na nossa
Sem entrar no exame de intenções c pretensões, - mesmo
política e em nossa Imprensa, foi o impenitente combate às si· porque de "boas intenções o inferno está cheio" - o fato é que o
tuuções dominantes, enfrentando pressões, ameaças c apelos, DASP tornou-se algoz de milhares de servidores, ativos e inativos,
resistindo tl violência da censura, em períodos de estado de lançando-os impavidamente à sorte das mais cruéis. l: o que nos
sítio, e à violência maior da prisão. Comprometido, mas de convence elevado número de casos concretos que nos silo trazidos, à
uma vez, em movimentos rcvo\ucionãrios, Macedo amargou busca de amparo e nu desesperada tentativa de encontrarem justiça
o cárcere, do qual se evadiu sensacionalmente, cm fuga junto ao Presidente da República, a quem nos pedem, invariavcl·
rocamba\esca, sob o sítio mais prolongado c severo da I• Rc· mente, transmitamos, J'.Or esta tribuna, candentes apelos, à procura
pública. Já sob o Governo da Revolução de 30, por efeito de de justiça.
artigos seus, o Diário Carioca foi empastelado, com agressão
Assim é que, mais uma vez, lerei trechos de algumas das inú·
armada a jornalistas c gráficos. Um destes últimos, conservou meras cartas que me foram dirigidas, no decorrer do recesso parla·
por muitos anos, circulando nas veias, a bala que o atingiu c montar.
poderia matá-lo, sem novo disparo, caso, cm seu itinerário
A primeira ê assinada por um telegrafista nlvc\ 14, que, confian·
pelo sistema circulatório da vítima, viesse a atingir-lhe o do no Governo c nas leis, requereu aposentadoria em maio do ano
coração. Não atingiu. Crispim -era o seu nome- faleceu, passado, seguindo exemplo de colegas que o haviam feito antes de
já nu idade provecta, vítima de outro mal.
abril. Seguro da melhoria que lhe adviria da reclassificação c jã
Novas violências enfrentaram o jornal c seu fundador, já idoso, mudou-se para a Capital de seu Estado, disposto a tudo dar de
no crepúsculo do Estado Novo, quando o Governo tentou si para que tri:s filhos seus pudessem fazer curso de 2• grau,
silenciar a ambos, negando ao jornal a importação de papel. inexistente onde viveu longos anos.
Mas o sonho foi transformado cm pesadelo: foi aposentado sem
A rcação de Macedo Soares e do Dlirlo Carioca encontrou,
jil então, o respaldo do invencível movimento nacional de rc· o reajustamento a que fazia jus, ficando cm situação desesperadora.
democratização, que então empolgava a opinião do País. Jã com idade, não logra emprego onde ganhar o necessário, não mais
Finalmente, vale salientar que foi atentado pessoal, contra para dar estudo a sous filhos, mas alimentá-los.
"Acrescento"- esclarece o missivista- "que a determinação
Macedo Sonres, o estopim que conduziu à explosão do pro·
injusta foi oriunda da direçilo do DASP, gesto que prejudicará milha·
nuncinmcnto militar de 29 de outubro de 1945.
!! u essa figura admirável de homem público e jornalista, res de funcionãrios c suas famílias. Falando com veracidade, sou po·
de homem público que se tornou jornalista parn atuar poli· brc, sem nenhuma reserva monetária e, diante de minha idade avan·
ticamcntc, mas de tal modo se empolgou pelo novo ofício, çada, núo arranjo emprego."
que nele se integrou, puru dominar-lhe as técnicas, c dele
Atruvi:s de outras curtas, subtcnentcs c suboficiais do Exército,
fazer sua missuo e sun vida- ê a esse prlncipe da imprensa e nu inutividade, expõem situação que reputam injusta c que têm
dus !ctrus jornu!ísticus, que o povo cnriocu, neste:: momento, direitos adquiridos, vitimas que teriam sido do famoso Plano de
prcstu u reverênciu de sua homenngem. Consagrando-lhe esta Reclassificação de Cargos,
,
Praça, ora inuugurudu, com o nome de J.E. de Macedo
Muitos outros pequenos servidores pedem que insista, desta tri·
Soares, Sua Excelênciu, o Prefeito Marcos Tamoyo, cumpre bunu, em levar no conhecimento do Presidente Gciscl a calamitosa
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Reclassificação, pois i: "dramática u situação dos aposentados e
inativos, em face da draconiana atuaçilo do Coronel Darcy Siqueira,
que não respeitou direitos adquiridos de aposentados e inativos". l'i
o que diz um inativo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
como tantos outros, secundando apelos iguais de ferroviários e servi·
dores federais de quase todos os setorcs da Administração.
"O Presidente do DASP não admite diálogo, sendo infrutíferas
as tentativas de rever os erros clamorosos da Reclassificação" insist~ um inativo do antigo DCT, cujos proventos foram reduzidos
com o benefício da Reclassificação.
Do Ministério da Agricultura, ou melhor, de servidores seus, ati·
vos e aposentados, vêm numerosas reclamações idênticas, como de
antigos Mestres de Obras. Antigos pintores da Estrada de Ferro
Central do Brasil - considerados pela lei como Artífices, a despeito
do nível que tinham, foram enquadrados pelo Ministério dos Trnns·
portes cm nível . inicial, sofrendo cno'rmcs prejuízos, pois a
Reclassiflcaçilo os manteve cm situação igual à que tinham,
submetendo-os a uma espécie de congelamento. Em vez da melhoria
esperada, duro golpe em seus direitos. Situações iguais, fruto de
rebaixamento de categorias, nos vém de todas as partes do Pais, num
clamor que não nos deixa dúvida de que ser inativo ou aposentado
do Serviço Público da União é ser desgraçado e desvalido,
"'A finalidade da presente é pedir a sua colaboração para que
interceda junto às autoridades em favor de uma classe de funcioná·
rios que, embora muito humildes sempre foi no passado o sustentá·
cu lo de uma repartição federal,"
Refiro-me aos ex-carteiros do Departamento dos Correios e
Telégrafos -é o início de mais um dos incontáveis apelos que me
vêm de ex-servidores do antigo DCT, hoje a poderosa EBCT, res·
pons:ível, ao que parece, por injustiças numerosas e cruéis, conforme
nos é exposto e documentado inclusive com a juntada de
comprovantes.
Professores universitários reclamam o pagamento de atrasados
a que tinham direito pelo Plano de Reclassificação. Tesoureiros,
Assistentes Sociais, de toda a parte do Pais as reclamações, protestos
e denúncias nos vêm em quantidade alarmante. Quase unânime a
convicção de que toda espêcie de injustiça é praticada pelos técnicos
do DASP, o Presidente da República não tendo ciência dessa
calamidade.
Do Presidente da Associação de Agentes de Trem e demais
Ferroviários, Sr. Robespierre Cardoso Guimarães, recebo telex nos
seguintes termos:
"Novo plano classificação cargos gera descontenta·
menta entre ferroviários, milhares servidores não beneficia·
dos aguardam solução PT Providências urgem sentido
enquadramento todos os empregados excedentes."
De outro Carteiro me vem a assertiva de que o "Plano de
Reclassificação de Cargos, elaborado pelo DASP. transformou-se
em verdadeiro castigo pura os carteiros aposentados no nível 14 do
antigo DCT. Enquadrados na referência 13, tivemos nossos ven·
cimentos reduzidos em CrS 201,00," O missivista junta
contracheque que comprova o que diz e cita entrevista do Dirctor·
Geral do DASP à revista Veja, de 25 de agosto de 1976, quando essa
autoridade teria afirmado: "l'i regra consagrada no mundo tod<>.
ninguém reduz o salário de ninguêm, de uma hora para outra."
Exceto, notu, no tocante uos carteiros do antigo DCT.
De veterinário do Ministério da Agricultura, em plena atividade
no interior brasileiro, recebo curta na qual, entre outras coisas, mos·
tru - c provu com contracheque: recebe, por semana, u importüncin

de CrS 129,32, da qual sofre o desconto de Cr$ 29,50 de "compra de
farda", assim recebendo upenus Cr$ 99,82 Uquidos.
E o Ministério du Agricultura quer revolucionar a agropecuáriu,
pura o que necessita de profissionais especializados que percebam
esse grundc sulúrio com descontos, ainda, de rardu!
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doru a situação destes, que j:í há muito apelam pura Santos, Orixás c
divindades diversas. I'; como mostra a "Oração dos !nativos",
enviada por uma das vítimas, que transcrevo a seguir pura concluir
mais este apelo ao Chefe do Governo em favor de funcionários vlti·
mas de uma lei que deveria favorecê-los e jamais agravar-lhe a vida
difícil.
"ORAÇÃO DOS !NATIVOS
Senhor, que fizemos nós? Nunca alteamos nossa voz,
cumprindo nosso dever: -lutamos por este País que deseja·
mos feliz e que. feliz hâ de ser! Por que, então, inativos, nós,
que ainda estamos vivos - retrocedemos no Plano? Nilo
tivemos atrasados e, no salário, os malvados metcram .. nos
pelo cano... Mas supõem os assessores de Geisel, que os
dissabores nos farão romper com a ARENA? Enganam-se,
que inativos são homens mais do que vivos que injustiça não
envenena ... Lamentamos é que ainda haju alguém, no Governo, que aja dessa forma tão injusta: sacrificando indefesos e
jogando com dois pesos, num ato que nos assusta ... Mas,
mesmo com seus defeitos, não respeitando os direitos - afir·
mames que qu~remos este governo que temos sob ordem,
progresso e união! Nosso amor ao País cm paz e ao trabalho
que lhe truz a alegria de viver - subrepõe-sc ao sofrimento,
transformado. no momento, nu alegria de ... morrer!"
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando pura
a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 14, de 1977, do
Sr. Senador Daniel Kríeger, solicitando seja anexado aos Projetas de
Lei do Senado n•s 218 e 222, del975,jú tramitando em conjunto, o
de n• 298, de 1976, que objetivu alterar a Lei Orgânica da Previdéncia
Social.
-lVotação, em turno único, do Requerimento n• 20, de 1977, do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anuis
do Senado Federal, da Ordem do Diu do Comandante da Academia
Militar das Agulhas Negras, General Sylvio Octávio do Espírito
Santo, lida no dia 14 de dezembro de 1976,
~3-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
127, de 1975, do Sr. Senador Franco Montoro, determinando que na
aposentadoria por tempo de serviço o segurado indenizará o INPS
pelo período durante o qual não haja contribuído, tendo
PARECERES, sob nos 767 e 768, de 1976, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juri·
dicidade: e
-de Leglslaçio Social, favorável, com voto em separado do Sr.
Senador Franco Montara.
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-4Discussão, em primeiro turno (upreciaçilo preliminar da juri·
dicidadc, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Leí do Senado n• 213, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneíro,
que dá novu redução uo parúgrufo único do art. 566 da Consolida·
çilo dus Leis do Trubalho, tendo
PARECER, sob n• 967. de 1976, dtt Comissilo:
-de Constltuiçio e Justiça, pelu injuridieidade:com voto ven·
cído do Sr. Senador Nelson Curneiro.

Sr. Presidente, tão numerosas queixas, nilo raro documentadas,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Est6 encerrada a
mostram que u Reclussiflcuçilo se tornou fonte de clamorosas injus· sessão.
tiçus, sobretudo no tocunte a uposentados e inativos. Tilo desespera·
(Lt•vanra-se a sessão à.< /BIIoras e 50 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BRAGA JO·
NIOR NA SESSÃO DE 21·3-77 E QUE, ENTREGUE À RE·
VISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE:
O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o scguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente agradecemos a gentileza do nosso eminente colega,
o Senador Leite Chaves, cm permutar a sua vez para fazermos uso da
palavra neste momento.
O que nos trouxe à tribuna, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é
assunto de suma importância para o nosso Estado. a questão da
sobrevivência da Zona Franca de Manaus, localizada na Amazônia
Ocidental, confinado com cinco fronteiras, com processos pol!ticos c
ideológicos, completamente diferentes c contrârios à filosofia pol!ti·
cada Nação brasileira.
Lá na Amazônia Ocidental a única experiência válida, até hoje,
para a sua integração, para a sua ocupação c para o seu dcscnvol·
vimento foi a implantação da Zona Franca de Manaus. E o que é
mais importante, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é que a Zona
Franca de Manaus está prestando relevantes serviços à Amazônia
brasileira, especialmente à Amazônia Ocidental sem nenhum ônus
para a Nação, porque a sua criação pelo Governo' Rcvolucionãrio,
cm 1967, com a Lei n• 288, de 28 de fevereiro daquele ano, cm apenas
alguns anos de funcionamento, transformou a Capital do Estado do
Amazonas cm um pólo industrial, transformou a face daquela cidade
realmente numa Capital progressista.
Hoje, sem receio de errarmos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é
a Capital do Brasil que mais cresce. No passado as experiências não foram satisfatórias para a integração da Amazônia. Vamos citar,
apenas, um fato: o da Comissão de Valorização da Amazônia, um
fracasso total para os interesses da região, c também do Pais. Porém
a Zona Franca de Manaus, esta sim, está dando os melhores rcsul·
tados, não só para o Estado do Amazonas, como também para toda
a Amazônia Ocidental, principalmente com relação ao abastccimcn·
to de gêneros de primeira necessidade dos nossos irmãos do
hlnterland e também levando a todos esses nossos irmãos do
hlnterland os benefícios da Zona Franca de Manaus. Dai, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, hoje ocuparmos esta tribuna para dirigir·
mos um apelo ao Srs. Ministros do Interior, Dr. Mauricio Rangel
Reis, e da Fazenda, Dr. Mário Henrique Simonscn, no sentido de
eles mandarem fazer uma reformulação relacionada ao aumento da
cota da franquia de dólares da Zona Franca de Manaus, que, de hã
muito, é de apenas cem dólares. Fazemos este apelo, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, para que a referida cota seja aumentada para duzcn·
tos dólares.
O Sr. AKenor Maria (ARENA-RN) - Permite V. Ex• um
aparte?

comunidade nacional. Parabenizo-me com V, Ex•: acho oportuno o
apelo que faz, nesta hora, ao Ministro Mário Henrique Simonscn,
porque Manaus não pode, nestas alturas, ser marginalizada. Muito
obrigado.
O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA- AM)- Agradecemos o
aparte do eminente Senador Agcnor Maria.
Prosseguindo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o nosso apelo é
no sentido de que a indústria turistica, uma das maiores fontes de
renda do Brasil, não venha sofrer solução de continuidade como vem
acontecendo. Hoje, o turista· brasileiro não tem interesc algum para
ir conhecer a Amazônia, que é sua, cujo território é um continente c
representá 54% da extensão territorial nacional, porque os preços das
passagens são bastantes elevados, c a cota de apenas 100 dólares para
fazer compras na Zona Franca de Manaus: ele não tem motivação
alguma para viajar para conhecer aquele pedaço de solo pâtrio. Dai
o nosso apelo, porque sabemos que Sua Excelência, o Presidente
Ernesto Gcisel está interessado em incorporar a Amazônia brasi·
lcira, principalmente a Oriental c a Ocidental, ao contexto cconóini·
co-social da Nação c não apenas ao corpo físico da Nação. Disto nin·
guém tem a menor dúvida porque Sua Excelência vem dando
demonstrações eloqUentes e patentes da sua grande procupaçi!o,
porque sabe, como todos nós sabemos, que a Amazônia continua
sendo cobiçada pelo mundo inteiro. Nós brasileiros, de todos os
quadrantes desta Nação, temos sobre os ombros a grandi: rcspon·
sabilidadc de trabalharmos para o desenvolvimento do Pais, como
também pela ocupação, a integração c a incorporação ao contexto
económico c social da Amazônia à Nação brasileira.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dirigirmos esta solicita•
ção, sabendo' que S. Ex•s, os. Senhores Ministros da Fazenda c do
Interior, saberão compreender este pleito, porque eles também estão
na mesma linha de ação, obedecendo às determinações de Sua Excc·
léncia o Senhor Presidente da República, no sentido de que todas as
metas traçadas pelo seu Governo atinjam seus objetivos, que outros
não são senão o desenvolvimento global e integrat'de todo o Tcrri·
tório pátrio.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixamos registrado
aqui o nosso pedido para que as autoridades competentes rcfor·
mulem os seus pontos de vista para verificar a possibilidade de
atender esta solicitação que virâ, realmente, ajudar o desenvolvimento da indústria turística, porque lá em Manaus jâ temos a infra·
estrutura hoteleira - como bem já disse o nosso eminente colega
Senador Agenor Maria- o Aeroporto Internacional de Manaus, o
Hotel Tropical de Manaus c outros instrumentos de infra-estrutura
que estão sendo implantados, como o Distrito Industrial, o Distrito
Agropecuário, que servirão de suporte, a fim de os irmãos do Sul, do
Centro-Sul, do Norte e Nordeste, visitarem a Amazônia Ocidental c
canalizarem para lá os recursos brasileiros que aqui estilo, c não para
a Argentina, como tem acontecido.

O SR, BRAGA JÚNIOR (ARENA - AM) - Com muito
prazer,
O Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) - Senador Braga Júnior,
estive em Manaus por três vezes. Na primeira, hâ três anos, Manaus
era uma cidade trepidante, entusiasta, que se integrava c que progrc·
dia. O turismo, tanto interno como externo, desenvolvia-se cm
Manaus. Conversei com o pessoal do comércio, todos satisfeitos e
progredindo. O sal~rio tirado pelo balconista era um salãrio altamen·
te ruzoável, porque a venda cada vez crescia mais cm Manaus. Na
segunda vez, encontrei aquela Capital meio pessimista c, jã agora, na
llltima vez, achei o comi:rcio de Manaus completamente pessimista.
Sofrendo uma pressão do Comi:rcio de São Paulo, que procurava
diminuir suas importações porque estavam concorrendo com a
indústria puulista, o Governo, sentindo essa pressão c cedendo a ela,
começou u dilicultar u importação do comi:rcio de Manaus. Não
entendo porque diminuir o comércio daquela Capital depois da
construçilo do seu grande c belo aeroporto, pelo qual, realmente, a
gente se orgulha de ser brasileiro. De fulo, Manaus necessita de
continuar sendo um porto livre, para cada vez mais se integrar à

O Sr. E•andro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, per·
mi te V. Ex• um aparte, antes de encerrar seu discurso?

e

O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA- AM) - Com muito
prazer.
O Sr. E•andro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Braga
Junior, cu, como seu conterráneo, nilo poderia deixar de apartcã-lo.
Supus que V. Ex• ainda fosse fazer outras digressões cm torno da
Zona Franca, por isso não o apnrteci de imediato, deixando que
V, Ex• desenvolvesse todo o seu raciocinio. Mas quero parabcnizdlo, quero abraçá-lo efusivamente, não só pela oração que profere,
mas tambi:m pelo que V. Ex• insere nessa oração quando sugere ao
Governo o aumento da quota de 100 pura 200 dólares. V. Ex• cstd
sendo muito parcimonioso. V. Ex• como homem de empresa,
homem experimentado, não quis ir a tanto. Então ficou numa média,
numa média que i: o mlnlmo mlnlmorum, 200 dólares. O que nós prccisúvumos, realmente, scrium uns trezentos dólares, porque esta cota
de cem dólures, vem desde 1967, portanto, hú dez anos que a cota é a
mesma. Justificar-se-iu o aumento duplicado ou triplicado. Mas
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quero pnrubcnizú-lo, Senador, porque V. Ex• disse, com muita justiça, com muita propriedade, a única coisa válida que se fez até hoje
na Amazõnin Ocidental foi a ativação, a cfctivação da Zona Franca
de Munaus, lei obtida c conseguida com muita persuasão c sacrifício
pdojit fulecido,ex-Deputudo Federal Pereira da Silva, c que o nosso
ilustre Presidente Castello Branco reformulou, regulamentou através
do urt. 288. Nobre Senudor, esta parte de sua oração é sumamente
válida. A única coisa que se fez até hoje, pela Amazônia Ocidental,
foi a Zonu Frnnca de: Manaus c assim mesmo, sujeita a vários trucamcnto, a vi11ias ofensus, u várias mutilações, Nobre Senador, meus
parabéns.
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tornú-la umu úrca ocupuda, uma úrca NQdutiva, através Llc ussist8ncia do Instituto Nacional de Coionizttçào c Reforma Agrária, através
das açàcs na Cuiubá-Santarôm, aindtt hú pouco concluída, que têm
um alto sentido de ocupação cconômicu, um alto sentido de ocupação física, um alto sentido de ocupução do desenvolvimento. Por isto
me permiti tiio-somcnte fazer essa coloc~u;ão puru repor as coisas no
sou devido lugur. Muito obrigudo.

O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA- AM)- Eminente Sena·
dor Osircs Teixeira, apenas V. Ex• se antecipou, quando pedimos
permissão ao eminente Senador Leite Chaves para fazermos considerações sobre o aparte do Senador Evundro Carreira. Era, exuta·
O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA - AM)- Agradecemos o mente, pura fuzcr u colocuçào que V. Ex• ucahu de fuzcr, porquanto
aparte do nosso eminente colega Senador Evandro Carreira e, pedi- sabemos perfeitamente- que só a obra dos Governos revolucionámos permissão. com :.1 devida vénia, do nosso eminente colega, Sena- rios levada a efeito na Amazônia bastaria puru justificar a implanta·
dor Leite Chaves, pura tecermos dois minutos de consideração sobre ção do processo rcvolucionitrio no Brasil, cm 1964. Não fizemos diso aptllte do Senador Evandro Carreira.
criminm;õcs de qualquer natureza, mesmo porque somos rc·
Aceitamos o aparte, dizendo a V. Ex• que a obra da Revolução volucionário, desde 1962, fomos c seremos, hoje, amunhã c sempre.
na Am:.1zõriia é, sem dúvida alguma, a maior que os Governos revolu- Somos n:vo\ucionúrio, não rcvolucionúrio de processos politicas
cionários vêm fazendo desde u implantação da Revolução de março ideológicos, mas, revolucionúrio de processos de desenvolvimento e
de 1964. Só e"" obru, Sr. Presidente c Srs. Senadores, seria o bas- de progresso global para toda u N uçt10 brasilcim.
tante pura justilicur o processo revolucionário implantado no Brasil.
E assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, agradecemos os apartes
O Sr. O~lres Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um dos eminentes colegas e encerramos agradecendo também a bene·
aparte, nobre: Senador'?
voléncia de todos os Senadores e do Sr. Presidente que tiveram a
O SR. BRAGA JúNIOR (ARENA- AM)- Com muito pra- gentileza de nos ouvir.
Muito obrigado. (Muito hcm !)
zcr.

DISCURSO PRONUNCIADO PE/.0 SR. LEITE
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Estou ouvindo,
C!/ AVES NA SESStiO DE 21·3-77 E QUE, ENTREGUE À
nobre Senador, com muita atenção o pronunciamento de V. Ex• e
REV!StlO DO ORADOR. SER/ti PUBLICADO POSTE·
confesso que talvez tenha tomado de forma errônea a expressão de
RIORMENTE:
V, Ex• quando afirma que foi a única coisa válida feita pelos Governos brasileiros em favor da área da Amazônia, a Zona Franca de
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR. Pronuncia o seguinte disManuus.
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem. cm entrevista à Unitcd Press lntcrnational, conhecida
O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA - AM) - Eminente
no Brasil pela sigla de UPI, o Deputado Fred Richmond deu uma
colega, ...
dcclaruçào, transcrita nos jornais do País inclusive na primeira pági·
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Permita V. Ex• que nu do Jornal do Brasil de hoje, dizendo que a alta do cure brasileiro
eu conclua o meu raciocínio. Tomei como ênfase natural que alguém tem uma determinuçào: é que o Governo Brasileiro, vendo-se cm difi·
dú u um pronunciamento, quando trata de determinado assunto espe· cu Idade com as próximas eleições. resolveu manter uma política de
estoque, a fim de vender o caf'é por elevado preço no mercado
cífico. Mas, se por um lado, aceito de V. Ex• essa colocação, não pointernacionu\, para fazt:r f:.1cc as ~leições que vêm. Vale dizer. o Goderia, cm hipótese alguma, aceitar a colocação feita pelo nobre Sena· verno procururia cstoco1r cu fê no ~cntido de aumentar as suas rcscr·
dor Evandro Carreira que quis transformar essa expressão, cm todo vas c, com isso, poder:cm argumentos. enfrentar as tleiçõcs que vt:m.
o sentimento de V. Ex• a propósito do assunto, Porque, na ver·
Aqui, temos feito sugestões c, üs vezes, críticas ao Governo e ao
dade, quem examinar o processo de desenvolvimento da Amazônia
próprio Presidente da República, c o nosso partido também. Mas,
vai verificar que u preocup·ução com esse desenvolvimento nilo nasSr. Prcsidcnlc, nüo Cariamos a injustiça de tecer críticas dessa nutu ..
ceu, evidentemente, com a Revolução de 64. Antes mesmo da Rereza, nem tnmpouco, de as endossar. Não temos dúvida de que o
volução, inúmeras providências, inúmeras legislações foram feitas no
Governo cstti cm dificuldades com as cldçõcs quc vêm. Depois de
sentido de dinamizar, de demarrar o processo de desenvolvimento du
prochtm:u uos quatro ventos que as t!lciçõcs passadas foram ganhas e
Amazônia. Com os seus erros e as suas desvantagens ninguêm, nesta
que isso usscgurava pcrspcctiva promissora às próximas eleições, nn
República, nega o esforço rcito pela SPVEA, no sentido de desen·
rculidudc, o Gov!.!rno conveio tJLII! pcrdcu as c\dçõcs passudus c que
volver u área da Amazônia. Com todos os percalços e todas as niio tem condições de ganhar as rutunts. E. cm razão disso, incumbiu
dificuldades, ninguém pode negar u validade dos incentivos fiscais no
·~1 homens du muior 4llalincacr10, 1.h:sta e d·.1 outm Cttsu do Congresso
processo de desenvolvimento da Amazônia. Portanto, concordo com
Nncional, hom~:ns intcgrantcs do Partido do Governo, a tarefn de
V, Ex• uo colocar o problema da Zona Franca com uma ênruse espe·
cncontmr meios pura qu~: o Governo nfuJ s~: veja diante do dilema de
cial, já que V, Ex• truta do problema da Zona Franca.
enfrentar as eleições que v~m. E a tütic;.l consiste cm encontrur meios
Nào posso aceitar u colocação maliciosamente feita pelo nobre Sena· uparcntt:mcntc legais pma quc ;.1 ccnsura do mundo não venha u
dor Evandro Carreira que é: usá-lu como a única providência govor· recnir sobre o Governo.
numcntui cm ruvor do desenvolvimento da Amazônia, Elas existem
O Sr. Osires Teixeira (ARENA-· GO)- Permite V. Ex• um
em número imenso. Está ui o Banco da Amazônia a promover o desenvolvimento dessa área; estilo ui os recursos da Superintendência upnrtc'!
do Desenvolvimento du Amazônia, dando embusumento financeiro
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer,
para 4uuntos brasileiros, instalados em outros rinciles du Pátria, Senador, assim que concluir essa parte inicial do meu discurso.
quoiram ajudar o Governo u desenvolver esta llrou. Estilo ui as me·
Por conseguinte, nllo temos dl1vida de que o receio existe. A
didus g.ovcrnumcntuis diretus, de rodovias imensas cruzando u Ama· pnSpriu Constituição cstúna contin!!ênciu de sofrer umu modificuçt\o
zôniu cm todos os sentidos, no sentido longitudinal o no transversal. niio uconsclhúvc\ cm raziio tlcsse rccdo do Governo. Mas façamos
Estão ui imensas providé:ncius, uo ludo du medida de impluntuçilo du justiça ao Governo do Pais c ao Presidente Gcisc\ cm n:laçfw ao cu fé.
Zona Fruncu de Munuus, criando um elenco de condições capuzes de Ness~. ponto, nt\o existe ~spcculaçt1o. O que ~:stú determinando a eJc ..
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vuçiío dos preços, no ml!rcudo intcrn~tcional, sào causas de origem
paipitvcl oconheeida.
Fôra apenas um pronunci:.uncmo úo Deputado e não huvc~
ríamos nôs de tlar maior considcraçilo ao assunto. Entretanto,

S. Ex• veio ao Br:.tsil cm missiío oficial, representando o Congresso
americano: aqui foi oficialmente recebido, conheceu o problema na
suo1 cxtcnstao c deu umu declaração dessas, que teve a mui ar repcr·
cussiio.

isto poderia nos colocar, em rduçiio mesmo uo mercado
umericano, uos consumidores americanos,

tiO

povo americano, na

suposiçllo de que estivéssemos resistindo, em decorrência desses
pruridos que t~m constituindo motivo da preocupação dos jornais
nesses últimos tempos. no que diz respeito i1 munc:ira como o Brasil e
os Estudos Unidos se têm conduzido cm relação u interesses uindu
não devidamente utendidos.

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- V. Ex• me permite
um :.1p:.trtc'!

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR)- Com todo o prazer,
concedo o apurtc u V. Ex•, nobre Senador Os ires Teixeira.
O Sr. Oslrcs Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador,
V. Ex• iniciou o seu belissimo pronunciamento praticando umu justi·
ça uo Governo. Mus, lamentavelmente, logo a seguir, V. Ex• vem c
pratica umn extrema injustiça, não só ao Governo como a inúmeros
co\egus seus. Nu verdade, cssu injustiça parte de umu premissa não
verdadeira. V. Ex• parte da premissa de que u ARENA pensa que
não vai ganhar us eleições. Absolutamente e totalmente infundada a
obscrvaçi!o de V. Ex• Nós ganhamos rigorosamente em número de
Vereadores, cm núml!ro dt! Prercitos, em toda a extensão da Câmara
Federal, as eleições t!ltimas veriõcadus neste Pais. Nilo há, pois, em
hipótese alguma, ruziio para que pensemos que, diante de uma vitó·
riu tão expressiva, vcrilicuda nas últimas eleições de 76, tenhamos
qualquer preocupação em relação às eleições de 78, mesmo porque, a
partir deste inswnte, malgrado as dilicu\dudes econômicas de ordem
mundial c que, lamcntavdmcnte. atingiram tl economia brasileira c
que V. Ex• mesmo rec·onhecc dessa tribuna, o Governo tem feito
inaudito esforço no sentido de superar essas diõcu\dudos. Diflcul·
dades nu ordem das importuçõos que decrescernm substancialmente.
Ação espccílicu c cfctiva na área de exportação que cresce, efeti·
vamentc, V. Ex• também é testemunha. Por isso, em nenhum
momento a Aliança Renovadora Nacional teve u preocupação de
perder as eleições de 1978, que se avizinham c, ainda que o tivesse,
nobre Senador, V. Ex• não poderia jamais e nem pode entregar e
debitar à A\iunçu Renovadora Nacional um expediente de, através,
- na expressão de V. Ex• -. de suas mais inteligentes expressões,
partir paru a solução da problemática politica brasileira, buscando
rórmulus p~tru cvitur enfrentar as clciçõt:s. Não, Ex• A preocupação
da Aliança Renovadora Naciomtl é u mesma do Movimento
Democrático Brasileiro, é u preocupação de encontrar um modelo
politico brasileiro: é u preocupação de encontrar mecanismos capa·
zcs de melhor runcionar a noss~1 democracia: são mecanismos
capazes de nos dar um percentual melhor e maior de liberdade: um
percentual melhor, capuz de nos colocar numa estatura cstruti:gicu
melhor no nosso relacionamento, em relação u outros pahcs. Essa é
u preocupação que cu ni\o reivindico pum u Aliança Renovadora Na·
cionul, que se reivindica pura todu a classe politica. Mais do que paru
toda u c\usse politicu: o próprio Senhor Presidente da R.cpúblicu
ciumou it Nuçito pum que todas as forças vivas, os artistas os
intclcctuuis, os jornalistas, os ~mprcsários, os políticos dessem o que
podiam de suus intcligcncias, para se encontrar essa fórmula. !;
evidente - todos sabemos, ARENA e MDB - que i: preciso
melhorur os mcc~1nlsmos, us fórmulas. t. evidente que para encontrar
essas nuvus fórmulas contamos, evidc:ntcmentc, com o. inteligi:nciu
brilhante de V. Ex•. com 11 inteligi:ncill brilhante de todos quantos
existam no Movimento DcmocrC1tico Brusilt:iro, como de resto,
uquc/as intc/igi:ncills que e.,istem -tenho u certeza - n11 Aliança
Renovmloru Nucional c CJUe vi\o colnborur puru se cncontrur essn
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solucno. Entre isso, nobre Senador, c querer se colocar um assunto
de tito alta indugução, de tão grande rc\ev:incia pura o futuro da Pátria, pura nossos n!hos, numu colocação estreita, de que u ARENA
procura J'órmulus pur:t não enfrentar as próximas eleições. por favor,
nobre Senador.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço muito o
aparte de V. Ex• que, além do brilho natural com que sempre inter·
vêm nesta Casa, está formalizado cm elevado lndicc de educuçiio pur·
lamentar. Mas quero dizer a V. Ex• que parece que o seu pensamento está se colocando ainda, cm relaçi!o as eleições passadas, num
detcrminnndo ponto cm que se encontrava o Governo e seus analistas, untes de chegarem a entender o seu real sentido. Subc V. Ex•
que, mesmo depois de proc\umados os resultados clcitoruis, o Governo retardou demais em dar o seu pronunciamento a respeito, sob
u a/egaçi\o de quc o exume c o sentido não tinham sido uindu de fato
pesquisados. Mas, Jogo depois, houve o reconheci monto, sobretudo
quando o Governo Federal atentou pura a necessidade de comparar
as eleições municipais passadas com us eleições de 1972 e não com as
eleições senatoriais. E, diante disso, depurou-se, u ARENA e o Go·
verno, com o seguinte quadro: que, cm 1972, o Partido do Governo
obteve, nas eleições municipais, um contingente eleitoral de 17
milhões c 200 mil votos, uproximudumente. Nu época, o MDB
obteve upemts 6 milhões e SOO mil votos, ou coisa que se aproxima.
Nus e/ei~õcs passadas, a ARENA, u despeito de todo esforço, dus
vantagens oficiais, das promessas aliciais e oficiosas, de necessidade
de um pleito positivo para a normalização de um processo, u
ARENA obteve novamente 17 milhões de votos, enquanto o MDB
dobrou u sua votuçiio, obtendo quase 13 milhões. Duplicou, cresceu
percentuu\mente, enquanto o Partido oõcial muntinha·se.estável.

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- O mesmo cr:tério ha·
verá de ocorrer em re/uçào às eleições que se avizinham, porque as
eleições de governadores, de cunho eminentemente politico, terão
que ser compar:tdus às eleições passudus tambêm de governadores. E
foi diante deste quudro que o Governo Federal se depurou com a
possibilidade de perder em muitos dos governos estaduais ou, sobretudo, cm todos eles. c dai esta luta, muito açodada hoje, de violentar
a Constituição, de retirar do povo o direito que sempre foi seu de
eleger os seus governadores.
A discussão está nas ruas, I!StU nos jornais, está no Purlumento:
há pessoas encarregadas do exame, do seu encaminhamento. Aqui,
sobre esse assunto já nos pronunciamos. E todo mundo, hoje, tem
consciência de que, com essa ultcração, o Governo e a ARENA
apenas procuram fugir de outras eleições, usando de mí:todos que en·
tretanto lhe assegurem u posse desses cargos, n direcào desses co.
mundos que sempre pertenceram ao povo.
Com todo prazer, concedo o aparte uo nobre Senador José
Snrney.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Senador Leite Chaves,
V, Ex• teve u oportunidade de dizer que não estava endossando as
declarações do Deputado americano Richmond, dos Estados
Unidos. Mus V. Ex•, de certo modo, na tribuna, veiculou essas ufir.
mutivus. Quero dizer que essas decluruçõcs fazem parte du cadeia de
informações falsas sobre o Brasil que utua\mente são divulgadas no
mundo inteiro. !; mais uma etapa no sentido de desmoralizar as
uções brasileiras, não só no setor politico como no setor econômico.
Saiba V, E~• que o Brasil achou que u missiio desse deputado cru
umu missUo sériu, e nesst: sentido o recebeu oficiulmcntc, colocou u
sua disposiçilo os aviões do IBC, abriu, pura o seu exame, toda u
documcnta~ilo necessária a umu informuçi\o honesta que ele dese·
jusse ter. Ele visitou vários Estudos, zonas de produção, estoques de
café, e, chegando aos Estudos Unidos, declarou que está havendo, no
sctar rnundiul de cur~. umu cspcculuçüo brusih:iru, com interesse subalterno, de nature1.u po/lticu. Ora, V. Ex• l'az muito bem quando,
cm nome do MDB, trata de repelir mais cstu agressão ao Brasil. Nu
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rculidude, o Governo brusilciro não uge colocundo acima dos in·
tercsses do Puís motivos subultcrnos de motivações eleitorais. A
Nução é tcstcmunhu de que jumais, em momento algum, o
J>rcsidentc du Rcpúblicu seriu cupaz de um procedimento desta natu·
rcztL Mas, o que é verdade, é que, na realidade, os pulses desenvolvi·
dos duruntc tantos anos compram matérias-primas do Brasil c dos
pulses subdesenvolvidos, u preços baixíssimos, dominando o mer·
cudo, E, num ano cm que a escassez do produto se faz em razão de
problcmns climilticos como .foi o da geada, eles tratam de vender
uma imugem cspcculativu que, nu realidade, não tem nenhum fun·
dumento. A Nução inteiru sabe que os nossos estoques de café
buixuram, este uno, u 13,8 milhões de sacas, e que a nossa produção,
no ano pussudo, chegou ao nível buixo de 6milhões de sacas, estando
o Governo tomundo providências no sentido de rcativar a produção
dccufí: do Brusil. O que há é u escassez do produto, c os paiscs indus·
trializados não compreendem que flutua n lei da oferta e da procura,
que eles udmitem com os seus produtos, mas não permitem com os
nossos. Esse Deputado aqui foi recebido, pensando o Governo que
se tratava de uma missão honesta, mas verificou-se, hoje, que não se
trutava disso e sim de umu provocação nu cadeia de ataques ao
Brusil. Mus, puru isso, estumos aqui unidos todos os brasileiros, de
todos os punidos, Governo e povo, para repelirmos mais uma vez
essa ugn:ssào injusta c inveridicu contra o nosso País,
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço muito a
V. Ex• c me sinto no dever ainda de me referir a esse ponto que é ape·
nus umu purte introdutória do meu discurso; cssu não é a parte
substanciul. Nós nos propomos, hoje, a discutir aqui a política do
cufé:, a sua política interna, u sua política internacional, a sua política
de plantio, u sua política de fomento, a sua política de erradicação
eventual.
O Sr. Itamar Franco (MDB aparte'!

MG) - V. Ex• permite um

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com prazer, conce·
derci a V. Ex• duqui a instuntes.
Mus, quero dizer uo ilustre Senudor que o deputado amer~cano
faz duas unrmutivas. Com uma delas nós concordamos: a de que,
"almente, há um receio de parte do selar oncial brasileiro em en·
frentar :IS eleições que se avizinham. Nós não concordamos com
~quelu de que o preço internacional alcançado no cafí:, que na
s~:munu pussada chegou a quatro mil e poucos cruzeiros por saca,
decorra ou deflua de qualquer política de estoque ou qualquer poli·
tica de retenção pura fomentar o mercado no tocante a preço.
Ouço o apurte do ilustre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Apenas para dizer a
V. Ex• que, ao repelir us declarações do deputado americano,
V. Ex• o faz em nome da Buncada do MDB nesta Casa.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço muito a
V. E.x•, e niio tinha dúvida de que cru esta, realmente, a posição do
meu Partido, de repelir injúrias ou qualquer outro argumento ou insi·
nuução que nos possu comprometer aqui dentro ou mesmo fora.
Mas, Sr. Presidente, a políticu do café, é uma das mais com·
plexas c tem sido uma das mais diliceis ao longo desses anos. E o que
me leva a comcntil·lu agoru não é upenus u oportunidude dos preços
ou u oportunidade das atenções que se estão gerando no mundo em
torno dele: é sobretudo o fato de cu pertencer uo Estudo muior
produtor do País, aquele que nos últimos lO unos, a d'espeito de gea·
dus e fenômenos climilticos, concorreu com metude da produçilo
cufeeira nacional, de tal sorte que, quando todo o Brusil obteve 220
milhões dt: sucos, o Purunl1, sozinho, com as gcudus, com us intempê·
ries, produziu 113 milhiics, muis da mellldc por conseguinte da nossa
produção global.
E niio rmh:riamos tocur no cufê, Sr. !>residente, sem que nos
rcportússt:mos a th:tcrminudus idêins, u dctcrminudos preconceitos, u
determinadas conccpçucs, que tém sido, ou que tém constituído um
dos motivos l!Uc fat.cm com que o cu fé vivu umu poHticn freqUente de
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incertezas e não tenha gerado pura o País, a despeito dos grandes
resultados que deu, os favores que pode dar em carâtcr permanente,
constante.
Lembru-me que, em 1956, ainda no Rio de Janeiro-nilo esta·
va sequer no Puruná- cu conheci o pensamento do Governo de en·
tão, do próprio Banco do Brasil, órgão do qual eu cru funcionário,
do Ministério da Fazenda, de outros sctores, de homens responsáveis
pelo País, que alardeavam enfaticamente e ilimitadamente que o mui
do Brasil cru o café, que o Brasil não poderia viver exclusivamente
do café; e, uo invés de estimular outras fontes, lutavam pelo seu
extermínio, pelu sua dizimação. Nunca entendi; embora não nceitan·
do· também o argumento, não me levantava contra ele por falta de
razões que pudessem determinar uma opiniilo contrária.
Cheguei uo Paraná em 1959, c, a partir daí, passei a conviver
com o café, conhecendo desde suas origens, o seu mecanismo, como
determinou ele a formação de uma região próspera, quais os cui·
dados que reclama, que tipo de civilização determina e porque o café
chegou, depois de percorrer o mundo, a fazer do Paraná a sua pátria
mais acolhedora, onde mais floresceu e produziu, e terminei descobrindo e conhecendo as razões determinantes deste comporta·
menta ou desta causa: o café é uma planta singularfssima, exigindo
pura florir e produzir uma série de requisitos de ordem climática e
ecológicas além de sólida fertilidade do solo e conhecimento do trato
cultural.
Quando o café chegou no Paraná, as terras de Minas Gerais já
estavam cansadas, parte das de São Paulo já estavam se cansando, e
todas aquelas pessoas que fizeram de suas vidas um sacerdócio para
o café descerem e foram para o Paraná, diretamente ou através de
parentes, ou através de administrações, c o Paraná reuniu, em torno
do café, a maravilhosa experiência que aquela cultura já vinha
propiciundo ao País, ao longo dos anos em que aqui se introduzira
utravés de Frunscisco de Meio Palleta na primeira metade do Século
XVIII.
Por que o Paraná é imbatível em produtividade? Todos sabem
que a composição da terra de Londrina, a composição da terra norte·
paranaense é basáltica. Enquanto solos, como o daqui, ti:m 2 cm de
lâmina, o solo do Paraná, às vezes, alcança 18m de profundidade. Se
se cortar determinadas áreas- ou nas estradas isto pode ser visto encontrar-se-ão barrancos de 18 m de profundidade de terra extre·
mamenle fértil, tão fértil na superlicie como na base. Isto foi o resultarlo do desfazimento basáltico.
Ora, o café exige terra fértil. Ele só produz economicamente em
ter.renos férteis, terrenos profundos: é uma das suas causas, das suas
condições.
A outra causa é a altitude. A ideal para o cafeeiro é de 600 a 800
ou acima. Em qualquer lugur ele pode viscejar, pode até produzir,
mas não nos níveis ideais de produtividade.
A outra condição é a de clima. O café exige parâmetros para o
clima. O clima, para o cafeeiro, nilo pode ultrapassar determinados
níveis; se sobe além de um determinado limite, perece, se desce além
de outro, também perece.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permita-me esta pri·
meira intervençilo, porque pretendo fuzer inúmeras, cm virtude da
lição de cultura que V. Ex• está dando u respeito do café. Isto se
enquadra, se loculizu muito bem no puinel do nosso recado umazô·
nico: o que tenho dito e insistido uqui. Cada regiilo constitui um
nicho ecológico com peculiuridudes. Cuda peculiuridude condicio·
nundo uma espécie ntológicu e tumbém espécies zoológicas. V. Ex•
agora confirma isto, mostrundo estus peculiuridudes puru a bou pro·
duçilo cufcciru. Altitude, climn, pressão, grau de fertilidndc du tcrru,
todos silo condicionumentos que precisam ser unulisudos, Não pode·
mos chegnr em umu reuniilo e porque um tecnocrata entendeu de
conseguir lucro, porque o cupim-buin lá no Pnquisti\o está dando
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lucro, então vamos plantar capim-bula no Brasil; porque o fungo
"X" produz nitrogcnados "Y", vamos produzir no Brasil, porque dá
lucro. Quer dizer, esta preocupação do lucro imediato, esta prco·
cupaçiio do lucro é que está provocando as distorções todas do nosso
desenvolvimento, deixando de obedecer àquelas imposições ccoló·
gicus. V. Ex• situa muito bem c reforça a nossa posição nesta Casa de
que há necessidade de atender a estas afirmações da região natural,
do nicho ecológico. Muito obrigado.
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O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - O estoque de café
baixou de 13 milhões para 8 milhões de sacas.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Exutumcntc, os esta·
ques, hoje, são de 7.124.286 sacas: quando, no mesmo período do
uno passado, os nossos estoques eram da ordem 13.796.671 sacas, c
mais, nos unos anteriores tínhamos estoques superiores a esse númc·
ro cm mais de 10 milhões c sempre com perspectivas de safras
abundantes. Desta vez, além de não possuirmos estoques, nilo tcri1os
~afé nem pura atender a necessidade de consumo do Brasil, porque
estamos consumindo perto de 700 mil sacas por mês.
Além de nilo termos estoques, depuramo-nos com uma pcrs·
pcctiva de safra muito pequena sobretudo, porque os 5DO milhões de
cafeeiros, no Paraná, cm produção este ano, estilo aprcscntandoa sua
primeira carga depois da rcccpugcm, que é sempre pequena, por scr. u
primeira.
Mas, a geada de 1975, a do ano atrasado, poderia trazer para o
Brasil, proveitosa lição, ministrando caminhos, dando ensinamentos.
Neste ano, quando tínhamos estoques relativos, os especulado·
rcs internacionais, sob a alegação de que a África c a Colômbia esta·
vam com bastante produção, sob razões dessa natureza, diziam eles
que a oferta era maior do que a procura c éramos obrigados a vender
o café pelo prcco que determinassem. Então, o Brasil era secundário,
eles davam õnfusc aos países africanos. Bastou que houvesse essa gca·
da de inopino pura o preço do café chegar a esses níveis. t: bem vcrda·
de que eu me referi àquelas causas. de Angola e da Colômbia, mas,

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex•,
Senador Evandro Carreira, a generosidade do aparte e sobretudo a
solidariedade que me presta, quando defendo, como V. Ex•, a polf·
tica das regiões determinadas, u especificação de cada região; cada
região neste País tem o seu problema, tem a sua vocação.
E como ia dizendo, Sr. Presidente, o café exige, por conseguinte,
temperatura média. Ele reclama parâmetros de 18 c 31 graus, nilo po·
· dcndo o cafeeiro suportar longamente temperatura superior a 30
graus e nem longamente temperatura inferior a 5 graus. O outro é o
requisito chuva; em uma região cm que não haja regularidade de
chuva de pelo menos 1.800 milímetros anuais, não há condições de
haver rentabilidade cconômica na produção agrícola do café. Mas
não é preciso apenas que haja a precipitação anual neste volume, é
necessário também que haja uma regular distribuição. E: por esta
razão que os cerrados, a despeito de todos esse alardes, jamais darão
café. Aqui não há geada, mas há a seca que é muito pior. E mais que
isto, a chuva aqui não se distribui com regularidade; embora cm
regiões como esta o volume pluviométrico alcanc'i: a quase 1.500 mil!·
são causas pcquc:ninas, porque u produção como vêem é insignificanmetros anuais, não há regularidade. Há meses que caem 250 mili·
metros, mas hã meses seguidos cm que o índice pluviométrico chega te cm relação à produção do Brasil.
Vale notar que o Brasil ainda é c por larga margem o maior
a zero. E é nesta época que o cafeeiro se debilita de tal sorte que
produtor de cufêtno mundo. E, dentro do Brasil, é o Paraná, bastan·
perde toda a sua produtividade para o ano seguinte.
do que houvesse geada neste Estudo para que o próprio País- c gca·
"Nesta região em que, inclusive, a altitude é ideal para o da de um ano apenas- fosse defasado da sua posição de exportador.
café, há quatro meses dolorosos de seca em que ele não pode
Depois dessa geada, qual a nossa orientação? Deixar de cultivar
subsistir. Se no mõs de janeiro o índice pluviométrico chega a o café? Marginalizá-lo? Deixarmos de ser país tradicionalmente ex·
alcançar quase 230 milímetros, e em dezembro chega a alcan· portador?
çur, às vezes, 350 milímetros, nos meses de maio, junho, julho
Logo depois ·da geada, o Presidente do !BC esteve aqui. t: um
e agosto, c até setembro, esse nível alcança o índice pluviomé·
homem honrado, muito qualificado, honcstíssimo, serviu ao Banco
trico de zero,"
do Brasil, tendo sido nosso colega. Foi o primeiro a declarar aqui no
O café está a esses preços atuais em razão de fatores concretos, Senado, na Comissão de Agricultura, que o café teria que ser planta·
de fatores palpáveis, de fatores reais. Os maiores produtores de café do cm cerrado, c que o Paraná ou as regiões suscetíveis de geada
do mundo são: o Brasil que tem uma média anual de produção de 22 deveriam estar fora do plano de recuperação nacional. E foi ai que
milhões de sacas; a Colômbia com 8 milhões; Angola, com 4 milhões argumentamos com fatores dessa natureza, mostrando que a geada é
c Costa do Marfim, com 4 milhões de sacas.
transitória. Vejam Ex•s que, cm 1969, a produção do Brasil foi
20.600.000 sacas concorrendo o Paraná com 12.300.000. Houve uma
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador,
geada violenta, c a produção, do Purunâ no uno de 70, caiu para
permita-me um esclarecimento? (Assentimento do orador.) V. Ex• 1.600.000 sacas, mas logo cm 71, dois unos depois foi de novo para
disse anteriormente que o Paraná teria produzido cento e tantos 12.800.000 sacas, enquanto o Brasil todo alcançou 24.600.000 sacas.
milhões de sacas,
Esses argumentos comprovum que a geada no Parunâ não é cau·
O SR. LEITE CHAVES (MDB-PR)- Não. Nos últimos dez su para determinar o urastumento ou u nulificuçilo de sua produção
anos, o Brasil produziu 220 milhões de sacas. O Paraná, sozinho,
cafcciru. o café suporta temperatura de até 5° negativos, o que o
113 milhões de sacas, isto é, concorreu com cxatumcntc 50%.
prejudica, às vezes, é o que ocorreu nos Estudos Unidos, c trouxe
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Ah! nos últimos dez uma hecatombe, que hâ muitos unos não se via. t: o que hoje os dicio·
nários novos catalogam como the wlnd chlll factor - o futor do
anos.
vento. Quando coincide haver vento numa geada, essa temperatura
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Nesses dez anos. caí progressivamente à velocidade do vento. São esses fatores que de·
Mais da metade da produçilo do Brasil: tem sido esse o seu concurso terminam a violcntução dos cafezais, mas, mesmo que sejam destruí·
à produção nacional. Havendo anos, isoladamente, cm que a produ· dos, como o foram dessa vez, até quase às raizes, os cafezais se rcfa·
zcm admiravelmente bem. Nesse uno de 1976, n geada foi tão
ção alcança níveis apreciáveis.
Pois bem, cm 1975, houve aquela geada arrasadora que dizimou violenta que eles a chamaram de geada negra, porque a temperatura
somente no Paraná 950 milhões de cafeeiros: os maiores c mais lin· do solo caiu a 8 graus abaixo de zero por 48 horas consecutivas. Esse
dos, os mais perfeitos cafeeiros do Pnfs foram totalmente dizimados. fenômeno nunca se deu. t: tão raro no Paraná quanto o foi, nos
E a produção que cm 1975, no Pais, foi de 22 milhões c 200 mil sacas Estudos Unidos, o fenômeno recentemente ocorrido.
caiu imediatnmcntc pura seis, porque u produção do paraná foi zero.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- V, Ex• me concede
Além disso, houve problema sísmico nu Colômbia c politico cm um aparte?
Angola; cm dccorrõncin disso os estoques caíram substancialmente.
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Pois não, com todo
Basta ver que os estoques do Brasil, hoje, cm 1976, silo do
prazer.
ordem de ...
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O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, fica módia propriedade, ou os pequenos c os médios proprietários, cujas
comprovado de que o nicho, o caldo de cultura ecológico do café é o famllius têm uma longa tradição neste mistc, pois foi com o conhc·
cimento do café que esse povo abriu o Paraná. Mediante um finan·
Paranil.
melhor, na ordem de CrS 15,00,· creio que os cafezais se
o Sr.JoséSarney (ARENA- MA)- O Senador Itamar Fran- ciumento
refarão nas propriedades médias c nas propriedades pequenas, que e
co não vai concordar com essa afirmação.
o ideal. E, desta forma, nós poderemos ter café no Paraná, ao lado de
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- O problema da geada produção admirável de trigo e de soja.
nós podemos tranqUilnmente regular com armazenagem, com a
Vejam V. Ex•s, quando reclamam q~c a monocultura i: um mal
estocagem, Com isso, garantimos o abastecimento do merendo , para o Pais, nilo levam em considcraçilo as,árcas ocupadas. Sabem,
internacional e interno. Veja bem, nobre Senador, a capacidade de Srs, Senadores, quando o Paraná tinha 950 milhões de pés de café,
rccuperuçUo: como uma verdadeira rt:nix, o café renasce e ressurge quantos Km' cntm utilizados, apenas? Vejam, o Paraná tem 200 mil
depois da geada porque as condições são favoráveis, há caldo cultu· Km'! Pois bem, eram utilizados com o café apenas 11.200 Km', ou
rallavor:ívcl. Este mesmo fenômeno ocorre, por exemplo, nu minha seja, onze vezes a úreu que !ta ipu vai ocupar de terra, entre Paraguai
terra. Com u civilização i1 beira do rio, teimam, os incapazes, em c Brasil. f: uma área miníma c insignificante, correspondente a 10%
fazer uma colonização à margem da estrada, na Amazônia. de seu território. E mesmo assim u participação da produção de café,
Resultado: até hoje nenhuma experiência deu certo. Por quê? Porque no Brasil, tem sido dessa ordem: em 68 foi 42,37%; cm 69, 36,89%;
na beira do rio o homem encontra o nicho ecológico ideal, o caldo de cm 70, 35,84%; em 71, 28,31 %; cm 72, 26,49%; em 73, 2) ,68%; em 74,
cultura; siio as terras de várzea, as terras adubadas pelo próprio rio. 12,33%; em 75, por causa dus geadas, 10,78 c este ano de 76 chega a
Ele sabe que a enchente vem minar, caótica, desastrosa. Mas, em ser 23,7%.
compensação, em pós a sua ida, o terreno está adubado. Ele semeia e
A despeito da marginalização do café, ele continua com esta parsabe que nasce. Mas nasce com capacidade de produzir lucros. f:. o ticipaÇ'jo,
mesmo fenômeno. Se a genda ofende o Paraná, com relação à
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
cafeicultura, a enchente ofende a cultura na Amazônia. Mas, em
compensação, fertiliza a margem do rio. f: por isso que todas as aparte?
experiências niio diio certo à margem da estrada, Só dilo à margem
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer,
do rio. Muito obrigado.
Senador José Sarney.
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR)- Mais uma vez muito
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Senador Leite Chaves,
agradecido a V. Ex• pelo ilustrntivo aparte.
V. Ex•, de certo modo, comete uma injustiça quando acusa o
Pois bem, depois da geada, qual foi a orientação do Governo, Governo de nào ter tomado providências efetivas pura apoiar o setor
através do Instituto Brasileiro do Cafó?
cafeeiro, atingido pelas geadas em 1975. A política do Governo, evi·
Já disse aqui que o ilustre Presidente do IRC, pessoa que conhe· dentemente, foi a de procurar opções para que não deixasse o País
ço através de informações do próprio Banco do Brasil, a que servia sem defesa, quando tivéssemos problemas climâticos, como tinha·
eu como advogado, c do qual estou de licença, foi de grande mos tido em 1975. Nesse sentido, o Governo iniciou uma política
franqueza em suas informações ao Senado. A primeira coisa a dizer global de estímulo· tumbí:m à plantação cm outras áreas. Isso não
foi que nào entendia nada de café. Mas mesmo assim já tinha defini· queria, absolutamente, dizer que o Governo abandonasse a área tra·
do sua política que: consistiu no incremento da lavoura cafccira nos dicional de plantio de cafó. Muito ao contrário, sabe V. Ex•, como
cerrados c seus desestimulas no Paraná. E, a despeito de o Paraná homem do Paraná, que foi criado o plano de recuperação dos
ser o maior parque cafeeiro do Pais, permitiu-se-lhe plantar apenas cafezais atingidos pela geada. E esse plano teve oportunidade de
130 milhões de novos cafeeiros, enquanto ele tinha sido dizimado cm canalizar para aquela área 800 milhões de cruzeiros de recursos, só
950 milhões.
no primeiro ano, pura fertilizantes e defensivos; 20 bilhões de cru·
Mns o pior. se não houvesse estímulo a outrus atividudes, ou zeiros, pura equipamentos; lO milhões de cruzeiros foram dados para
desestimulo a essa, naturalmente sendo aquela uma vocação melhoria de infra-estrutura das propriedades. Os investimentos
cafecira, os cufcicultores havium de refazer as suas lavouras, coma globais que constam da mensagem presidencial mandada ao Con·
alguns refizeram. E foi com base nisto que 515 milhões de pés estão grcsso, para recuperação dos cafezais geados, silo de 8 bilhões e 100
se refazendo c, neste ano, já produzem - carga pequena, mas milhões de cruzeiros. Ati: o fim de 1979, quando atingirmos o que se
produzem - sem financiamento algum, decorrente da recepngem, espera que o Brasil possa atingir, o nlvcl de recuperação da sua safra
da broto.
de cafê, investiremos mais 2 bilhões e 900 milhões de cruzeiros. Vê
Como disse, houve permissuo apenas para se plantarem 130 V. Ex• que o Governo fez um esforço extraordinârio, nilo só pura
milhões; o Banco financiaria apenas isto. O desestimulo foi total. todos os produtores, como prioritariamente pura os cafezais
Somente 70 milhões desses 130 milhões foram utilizados, isto é, atingidos pela geada. E esse esforço representou um programa de 272
somente foram plantados 70 milhões, dentro dos 130 milhões que o milhões de mudas de café:, com 441 milhões de plantio no período de
Governo se propôs financiar.
1975/1976. E, pura este ano,já estã previsto um acrêscímo de 400 mi·
Agora, 0 Góvcrno, ao ver a inviabilidade du política do cufé nos lhões de novas mudas e plantio de 330 milhões. Assim, o Governo
ccrrudos, procura fazer uma nova campanha, pura que esse saldo nilo só foi atento, como canalizou pnru a área, no momento adequa·
seja alcançado, para que o Paraná volte u pluntur café. Mas, quando do, os recursos que ele tinha que canalizar. E já começa a surtir
f<1z bto'! Quando desestimulou, quando convenceu o puranuense u efeitos as providências tomadas, de tal modo que o Brasil espera, em
não plantar café. quando disse que " alternativu era soja e trigo, 1979, voltar aos lndíces ideais de produçilo c cstocugcm de cafê que
quando abriu os financiamentos do Banco pura que todos os lavrado- tlnhumos, nos assegurando a posiçilo mundial de primeiro produtor.
res comprassem equipamentos altamente euros, de preço elevudis· Queremos atingir aqueles 26,28 milhões de sacas.
si mo, pura 0 serviço du soju c do trigo. O ucervo, u infrn-cstruturu
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V, Ex•,
constituída foi de tal sorte, que cssus pessoas estão impossibilitadas
mus gosturiu que houvesse um esclarecimento puru que me situasse
de voltar ao café, porquejú estão cm outra utividude.
no seu aparte: Qual u área a que V. Ex• se refere?
Além do mais, o preço dado paru o Paraná est(t uquém de todu
possibilidm.lc c~.:unlmticu. Financiam o cafí: n Cr$ 8,00 por cova,
O Sr, Jol!é Samey (ARENA-MA) - A Mensagem do Go·
quando o mínilllo teria 4ue ser, neccssariumcntc, CrS 15,00. Mas, há vcrno diz que é u áreu dos cufezuis geados, quer no Puruná, quer em
umu pmsihiliJade de rcl'al.l'rmns n nosso parque c tê-lo c:m curltter São Paulo. Essas ãreus foram objcto de utcnçilo do programa do Go·
permanente. f: a c\ev:u;ftu de prt!çl1 por covu, ussistindo u pequcnu cu verno. Evidentemente, V, Ex• é Senador pelo Paraná, mas sabe que
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o café i: um problema de interesse do Pais inteiro. Quer dizer, nilo
pode ser cxuminudo somente pelo ângulo do Param\. V, Ex• tem que
examinar pelo ângulo brasileiro. Está aqui o nobre Senador Itamar
Franco, de Minas Gerais, que sabe que Minas também é um dosEs·
ta dos produtores de cu fi: c nós nilo podcriamos deixar de ter opções
de outros áreas para pluntar o cafi:, pois o Brasil ficaria restrito a
uma só rcgiõo. A vocaçõo do Puraná, evidentemente, é cafceira e ele
tem tido uma extraordinária produção. Porém, na formulação de
uma política cafeeira, nenhum Governo pode olhar somente pura um
determinado Estado. Deve olhar o Pais como um todo, Isto o Governo vem fazendo.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex• E
é exatumentc a este particular que me reporto. Depois da geada, o
Governo adotou uma outra politica: a de abandonar o Paraná,
inclusive convencendo os paranaenses de que o seu Estado nilo de·
veria ficar mais no sctor do café, para, logo depois, voltar atrás. Vale
notar que esses financiamentos iniciais, a que V. Ex• se refere, foram
financiamentos danosos, pela seguinte razão: aqueles financiamentos
destinados a adubo somente oneraram os lavradores.
Como cu disse ao Sr. Presidente do IBC, quando S. Ex• esteve
no Senado, quantidades enormes de adubo foram compradas pelos
lavradores, pura depois se constatar que era matéria sem nenhum
valor fertilizador- era adubo adulterado. A cooperativa de Jataizin)lo, com milhares de associados, se viu no constrangimento de vcn·
der, a milhares de lavradores, adubo daquela natureza, que não tinha
nenhum poder fertilizador. A situaçõo resultou em outra realidade,
que é a seguinte: desestimularam o Paraná, fomentaram cxccs·
sivamcnte a soja c o trigo, houve financiamentos exagerados para
maquinllrios de trigo e de soja. Ao depois passaram a estimular o
plantio do café, quando grande parte dos lavradores, naquele sctor,
já estava comprometida cm outro sctor agrícola, inclusive com cstru·
tura too cara que não lhes permitia voltar ao café.
Como V. Ex• sabe o próprio café necessita de infra·cstrutura
onerosa e complexa: terreiro, despolpadorcs, máquinas de benefi·
ciamcnto, lavadores, secadores, armazéns, tulha como de infra·
estrutura similar necessitam ·o trigo c a soja. É quàl foi o resultado
desse apelo? Quase nenhum. Dos cento c trinta milhões deferidos para o Paraná, apenas setenta milhões de covas de café puderam ser
plantadas. Primeiro. pelo desestimulo inicial, convencendo os
lavradores a se dedicarem a outras atividadcs c, depois, pela ínsignifi·
cância do preço da cova que, não estimula, sequer, as médias e nem
as pequenas propriedades a que estamos nos referindo.
Em que consiste, qual o objetívo, então, do meu discurso?
O Sr. Jollé Samey (ARENA- MA)- V, Ex• me permite um
aparte? (Assentimento do orador.) Os números apresentados por
V. Ex•, evidentemente, não correspondem aos números constantes
da Mensagem Presidencial ao Congresso c que não foram contestados. Então, estou valendo-me dos números apresentados pelo Pre·
sidcnte que silo os números oficiais. Com estes números as afirmati·
vas de V. Ex• silo absolutamente improcedentes. O Plano de Recuperação dos Cafezais Geados é um sucesso. Silo 771 milhões de cafc·
eiras plantados c cerca de 672 milhões de mudas cultivadas, no senti·
do de recuperar a produção. Assim, contesto V. Ex• sobre a asscrti·
va de haver insucesso no Programa de Recuperação dos Cafezais
Geados. Ao contrário, os números disponíveis silo de que há um
sucesso absoluto. Um novo interesse pelo plantio de café aludido por
V, Ex• é resultado dos preços altos, com boa remuneração ao produ·
tor. Nilo se truta de mudança da politica do Governo ou revisão. A
politica é certa e o estímulo do mercado está apenas ajudando.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Parece que V, Ex•
nilo entendeu bem o sentido do nosso discurso,
Houve um plano nacional, mas nós estamos nos atendo àquela
parcela que se destinava ao Paraná. Talvez V. Ex• nilo esteja me
entendendo, Estou dizendo que nilo poderá haver c nem haverá
jamais produçuo no Pais cm quantidade satisfatória para atender uo
consumo c às necessidades de exportação, se nilo houver a parti·
cipaçilo cfctivu c estimulada do Paraná.
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Dentro desse quadro, depois da geada de 1975, o Governo
realmente resolveu rcfuzcr o plantio cafeeiro. Mas, puru o Puruná,
ele destinou um financiamento de apenas 130 milhi:>cs de• covas, o
que é uma parcela insignificante para quem tinha um parque cafeeiro
de 950 milhões. E mais ainda, destinou esta quantia, a preços tão
insignificantes que o desestimulo foi completo. E como se isso não

bastasse, incrementou-se em financiamento o concurso às rc:l'r.:ridus
áreas de trigo e soja. E o que é pior: o financinmento nàn é em
caráter permanente, mas cm pcriodo anual. Tanto é que, no dia 31 de
maio deste ano, quem não se utilizou desse financiamento pura os
130 milhões de pés, não poderá fazer depois. Resultado: o Paraná
nilo vai sequer atender à sua quota. Entre as causas está também u do
preço; CrS S,OO'por cova, que não atende às necessidades mínimas do
plantio.
O Sr, Jollé Sarney (ARENA- MA)- V. Ex• falou cm 130
milhões de mudas?
O SR. LEITE CHAVES (MDB-PR)- Não. Falei cm 130
milhões de covas, e o Paraná plantou 70 milhões delas portanto fal·
tam 60 milhões, porque não há estímulo. ·
O Sr. Jollé Samey (ARENA- MA)- Pois veja V. Ex• Se nos
anos 75/76 o Governo destinava 272 milhões de mudas, c se V, Ex•·
plantou 130 milhões de mudas, no Paraná, u metade desse programa
estava destinado ao ·Paraná.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Nilo, V. Ex• não está
entendendo. Não foram 130 milhões de mudas, forum covas. O
Governo não financia mudas, financia covas. Foram 130 milhões de

covas.
O Sr. Jollé Sarney (ARENA- MA)- Mas V. Ex• tem, cm
cada cova, duas mudas.
O SR. LEITE CijAVES (MDB- PR)- Nõo. O que vale é a
cova. O Governo financia é a cova,
O Sr. Jollé Sarney (ARENA- MA) - Mas os dados cstatísti·
cos que nós temos, silo os dados de mudas, de cafeeiro plantado.
Então se V. Ex• reconhece, como conhecedor do assunto, que cm
cada cova plantam-se duas mudas c se o Governo tinha 272 milhões
de mudas, no primeiro plano do seu programa, e o Paraná tinha
destinado 130 milhões de mudas, porque se ele tinha 65 milhões de
covas- eu quero dar os dados do Governo e não os 70 milhões de
V. Ex• que silo 5 milhões a mais -logo a metade desse programa
era destinado ao Paraná.
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Mas está havendo
um equívoco por parte de V. Ex•
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Mas cu quero é ajudar
V, Ex•
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Cada cova tem duas
mudas. Se alguém plantasse- digamos- mil mudas isoladamente,
cm mil covas nem por isso receberia o financiamento de uma cova,
porque a cova considerada é a que contêm duas mudas. A expcriên·
cía c a trudiçilo mostram que o desenvolvimento máximo de um
cafeeiro se ulcunça quando temos duas mudas por cova. Duí tulvc7. u
minhu divergênciu. Refiro-meu 130 milhões de covas c V. l:x• u 260
milhões de mudus.
O Sr. Jollé Sarney (ARENA- MA)- Bem. Eu me refiro aos
dados estatísticos que constam da Mensagem Presidencial, onde a
linguagem i: mudas: 272 milhões de mudas.
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- 1:, mas mesmo assim
os argumentos nuo dcsl'aleccm porque a cova ê uma composição de.
duas mudas. Entilo suo 130 milhõos de covus ou 260 milhões de
mudas. Mas no Puruná ou nu região cufeeiru não se fula em muda a
nilo ser quando pura comprá·las dos viveiros. A cova é uma composi·
ção de dois ou três pós, no máximo.

""'·
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De forma que forum 130 milhões de covas o número que o Governo se propôs nnanciar, atmvi:s do I BC. E pôde nnanciar, somente
70 milhões, porque 60 milhões nua foram objeto de interesse, E por
qui:? Por que o Pamná já não tivesse mais interesse de plantar café:?
Não. f: porque há orientação contrária a que alguém chegasse a utilizar no sctor cafeeiro nquelc linanciamento.
Estamos assistindo, agora, ao desestimulo por parte, mesmo,
dos pequenos e médios lavradores. Não i: apenas dos grandes,
daqueles que estavam situados, tradicionalmente, no café:. Silo
aqueles outros que estando também tradicionalmente situados no
café nilo tém condições de plantar soja 0u trigo, porque a infra-estrutura é muito cura. E esses lavradores poderiam plantar café: em curáter permanente, porque sempre tiveram a tradição: têm condições,
têm conhecimento, têm terra. Mas nilo o fazem.
E cu agora estive no Banco do Brasil, em Londrina, onde encontrei sessenta e nove pedidos de nnanciamentos, objeto de desistência.
Desistência, primeiro, por insignincãncia do preço c, segundo, pelo
excessivo endividamento em que se encontram esses lavradores, que
antes estavam no setor do café, relativamente rentável, mas com a
geada não voltaram ao cafi: e, não podendo ir para a soja, por falta
de infm-estrutura, ncaram nos cereais brancos, na cultura branca.
Dllí a razilo do encarecimento e do seu endividamento.
Então, Sr. Presidente, essa geada de 1975 oferece uma alternativa pura o País: ter um parque cafeeiro estável, uma vez por todas se
convençam os técnicos deste País que Cerrado não dá café. Esta serã
a tentmivu mais frustrada deste Pais, tão frustrada quanto aquela
que levou o Governo a sair do Paraná. Agora. cstabanadamcnte,
volta-se a nnanciar, volta-se a animar os lavradores a plantar café,
depois que se convenceram ou se desestimularam dessa cultura.
Temos condições, no Paraná, de, em onze mil c qUinhentos qui!ômetros quadrados, apenas ...
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elas ni\o ti:m quase nenhum valor comparativo. V. Ex• vai ver que
esse des:tpontamento será tão grande quanto o do Presidente do
I BC. quando fez, naquela época, nnrmação de que o Cerrado dava
cafi:. Eles não chegam sequer a norir. Quando produzem é a custo de
adubo excessivo c perecem depois da segunda produçilo.

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
ururte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Concedo o aparte a
V. Ex•
·. ·O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- V. Ex• sabe que se fôs·
semos aceitar essas anrmações absolutas sobre fracassos agronômicos, evidentemente, estaríamos hoje numa nuvem de pessimismo.
Temos o exemplo internacional: calcule V. Ex• se os israelenses
aceitassem uma anrmação desta de V. Ex•, que o solo ârido que elestêm e trabalham seria incapaz de dar produção de natureza cconômica. Essa onda de pessimismo a respeito também do Cerrado, cm outros tempos, surgiu em vários outros sctores. Lembro-me que, quando do planejamento c execução da construção de Bras!lia afirmavam
que seria impossível o lago ser formado. Vimos que o trabalho dos
brasileiros conquistou essa área de tal maneira que hoje ela é uma
anrmação de vitalidade do Pais. Acredito que também os problemas
de pesquisas agronômicas não podem ser resolvidas a curto prazo,
dois anos, três anos ou quatro anos. Mas com o trabalho do homem,
a perseverança do homem c sobretudo a grande destinação do povo
brasileiro haveremos de incorporar o Cerrado brasileiro, dennitivumente à nossa economia. Não digo que ele seja um solo vacacionado pura u produção do café, mas pelo menos que aqui
existem bolsões aptos ao cultivo do café. (: contra o pessimismo de
V. Ex• que quero colocar o meu otimismo - que é o otimismo do
País inteiro. Ao mesmo tempo, continuo com aquela ressalva: respeito muito os conhecimentos agronômicos de V. Ex•, mas acredito
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- V. Ex• me permite só mais na capacidade criadora dos cientistas brasileiros.
um último aparte?
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Peço ao nobre SenaO SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)-... produzir, em cará· dor que não conceda mais apartes, a nm de poder encerrar as suas
ter permanente, ainda que exista a interferência da geada, metade da considerações. Temos sessilo do Congresso Nacional convocada
produção n:tcional. Basta que haja nnanciamento condigno, basta para as 18 horas e 30 minutos.
que haja assistência condigna, isso sem prejuizo para o acervo
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex•,
admirúvel de trigo e de soja que o Paraná está produzindo. Pode·
remos ter um domínio admirável nesses três setorcs, em função do Sr. Presidente, mas já vou concluir.
Mas por que tão excessivo custo de produção, se temos alterna ti·
Pu is. Nilo sei se V. Ex•s sabem que concorremos com 26% de toda a
produção nacional, no setor do grão. Temos condições de, em área va valiosa? Israel é uma questão politica, uma questão de afirmação.
mínima, innma, continuar u produzir metade da produção nacional V. Ex• sabe qual o custo de uma laranja produzida ali? V. Ex• jã
procurou saber o custo? Outra coisa, o Cerrado pode ter vocação
de café:, sem prejuízo pura o trigo e para a soja.
para a gramínea, para coisas que reclamam menos profundidade.
Pois não, tem o aparte V.Ex•
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) -Senador Leite Chaves, Mas o solo, V. Ex• pode ver, é de pequena espessura. E V. Ex•, antes
enquanto V. Ex• estimula os lavradores do Paraná a plantar café, de de fazer tais afirmações poderia ir à EMBRAPA, como cu fui, e ia·
certo modo está fazendo um apelo para desestimular os plantadores das essas informações lhe seriam dadas. Podem produzir café aqui
no Cerrado, a exemplo do que se pode produzir numa estufa. Estou
de cafó do Cerrado brasileiro. Tenho muito respeito pelos conhc· com
o Programa do Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado,
cimentos agronômicos de V. Ex• e sobretudo pela vivência que 1976/77. E veja V. Ex• que além de não haver fertilidade, hâ o pro·
V. Ex• tem como homem do Paraná, mas as notícias que todos te· blcma da falta de regularidade de chuva. Nenhum cafeeiro resistiria
mos, c que silo alentadoras para o Pais, i: que realmente as cxperiên· a um período de cinco meses de escassez de chuva.
cias que vêm sendo feitas de recuperação do Cerrado c de plantio de
Sr. Presidente, o nosso apelo aos órgão rcsponsâveis deste Pars é
cafi: nessa área é que ela tumbi:m pode oferecer outra opção de zona
para
que aproveitem este instante, dos críticos do exterior, para Jan·
produtora de café, em nlveis econômicos. Muito obrigado.
çar as bases de uma política definitiva para o café. Plantá·lo onde há
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex•, condições, explorá-lo onde há condições germinativas c de produtivimas se V. Ex• fosse a EMBRAPA, que i: uma sociedade de econo· dade, estimular a quem tem condições de plantar café, certos de que,
mia mista constituída para estudar a vocuçilo e a tendência dos Cer- assim fuzendo, ocuparemos áreas minímas do Pais que tenham essa
rados, como eu fui, V. Ex• nilo faria uma anrmaçilo desta. Cerrado vocaçi\o cafeeiru, que poderão continuar a concorrer com grande
não dá cu fé, o solo i: muito razo, muito frágil. Ora, o cafeeiro só é percentual na composição dos nossos orçamentos, sem comprometer
produtível quando i: abundante na sua carga, do contrário, o atrito outras úreas, destinadas a outros tipos de cultura.
econômico se torna elevado, desestimulante.
Agradeço u V. Ex•s, ilustres Senadores, esperando voltar a
Quero que V. Ex• lembre-se deste discurso meu e haverú de veri· abordur este assunto, porque pela importúncia que os meus colegas
ncur que o desapontamento e o choque do Governo, sobretudo esse aparteuntes me deram, sobretudo à Liderança do Governo, mal tive
sctor do JBC, scrú imprcssionunte: Cerrado nilo dú cafí:J Se desse, condições de dar os passos iniciais numa matéria que tem sido objcto
famílias que cstuo hú gerações no rumo do café: íamuis deixariam de de tantu controvérsia c tanta incomprcensilo nacional.
comprnr terras por preço elevadíssimo. Iriam para o Cerrado, onde
Muito obrigado u V. Ex• (Muito bem! Palmas.)
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CONSULTO RIA-GERAL

Obediente a essa filosofia, a Lei n• 6.1 56, de 5 de dczem bro de
1974 (Reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal, c
PARECER N•I0/77
dá outras providências) prescreveu, no artigo 3•:
"Os proventos dos inativos serão reajustados cm valor
Sobre requerimentos de Tknlco1 Le&Jslatlvos e Aulstenidêntico ao deferido por esta Lei aos servidores cm atividade,
tes de Plenirlos, aposentados, 110llcltando revido de proventos.
da mesma categoria c nlvcl, sem reflexo sobre qualquer par·
Joaquim dos Santos, Técnico Legislativo "C", Osmar de
cela integrante, salvo a relativa à gratiflcação adicional por
Arruda, Técnico Legislativo "C", Jly Rodrigues Alves, Técnico
tempo de serviço."
Legislativo "C'\ Maria de Lourdcs Veiga, Técnico Legislativo .. 8'\
Esse
novo diploma legal não alterou a situação criada pela Lei
c outros, c Avelar Fonseca de Souza, Assistente de Plenários "0",
Pedro Cidrcal Mansur, Assistente de Plenários "D" e José Miguel n• 5.903, nem a modificou, também, a Lei n• 6.323, de 1976, que, no
da Silva, Assistente de Plenários "0", através dos Processos 1.117, artigo 6•, reza:
1.116, 1.125, 182,49, 48 c 205, requerem a revisão dos seus proventos
"Art. 6• O reajustamento dos proventos da inativi·
de aposentados no sentido de que sejam atualizados, ou seja, igualadadc, na forma assegurada pelo art(go I' desta Lei, incidirâ,
dos aos vencimentos correspondentes aos dos cargos que eles, se cm
exclusivamente, na parte do provento correspondente ao
atividadc, estariam ocupando no Senado.
vencimento base, sem reflexo sobre quaisquer outras par·
celas, seja de que natureza forem, integrantes do provento,
11 -Alegam os Técnicos Legislativos, cm favor do que pretcn·
ressalvada; apenas, a referente à gratificação adicional por
dcm:
tempo de serviço."
a) que foi unificada a carreira de Técnico Legislativo, passando
Entendemos que os dispositivos transcritos atingem, unica·
os das classes ..A" cus" para a "C", procedcndo .. sc:, também, ao seu
mente, o percentual do reajustamento do provento, para efeito de
reagrupamento, nas referências 5I, 52, 53: c
cálculo de seu valor, não alcançando a situação que o aposentado,
b) que, não obstante, os proventos que percebem continuam
por força de enquadramento dos servidores ativos, teria adquirido,
vinculados à "Classe" c às referências do cargo do tempo cm que se
para efeito da revisão dos proventos em si.
aposentaram.
Como se comprova, as Leis n•s 6.323, de 14 de abril de 1976, e
III - Argumentos semelhantes serviram de fundamento ao 6.156, de 5 de dezembro de 1974, ao concederem reajuste de vcn•
pretendido pelos Assistentes de Plenários, os quais dizem, c com cimentos e de proventos, não alteraram o disposto na Lei n• 5,903,
razão, que o cargo de Assistente de Plenários, cm que se aposenta· de 9 de julho de 1973, que também concedendo aumento para os
ram, passou à Categoria Funcional de Assistente Legislativo, onde servidores ativos e inativos, foi mais além, vinculando a situação dos
hoje estariam posicionados, se cm atividade continuassem,
aposentados ao do cargo etn que se aposentaram, conforme se vi: no
IV- A Subsecretaria de Pessoal informou devidamente os pro· artigo 4•, acima transcrito, situação que não foi modificada por
aquelas outras duas leis.
cesses.
Tanto i: assim que, se algum dos suplicantes aposentados
V - Examinando o assunto, havemos de começar pela Lei
'n• 5.903, de 9 de julho de 1973 (Fixa os valores de vencimentos dos revertesse à atividadc, iria situar-se no cargo que hoje estaria
cargos dos Grupos Atividadcs de Apoio Legislativo, Serviços ocupando c não naquele cm que foi aposentado, isto, é claro. se o
Auxiliares e Serviços de Transporte Oficial c Portaria do Quadro cargo tivesse sido, cm alguma reforma, colocado em categoria
diferente à que tinha quando servidor se aposentou, como acontePermanente do Senado Federal) que assim determina, cm seu
ceu em relaçilo aos Postulantes,
"Art. 4• Os inativos farão jus à rcvisilo 1dc proventos
Esse entendimento, afeiçoado à lei e perfeitamente jurídico, é,
com base nos valores de vencimentos fixados no Plano de cm nosso ver, sobretudo justo, tendo sido igualmente adotado no
Retribuição para os cargos correspondentes àqueles cm que Senado, no que tange aos di retores aposentados.
se tenham aposentado, de acordo com o disposto no artigo
Realmente, a alta dircção da Casa, acatando nossos Pareceres
10 do Decreto-lei n• 1.256, de 26 de janeiro de 1973,"
n•s 53/76 c 91/76, firmou, cm outras oportunidades, apreciando
Estabeleceu, assim, a Lei cm causa, um critério para revisão dos hipóteses semelhantes, a orientacão aqui indicada.
proventos dos inativos, c o fez de modo substantivo, alcançando a
Não negamos que a matéria é polémica e as opiniões a respeito
própria situação funcional do servidor, independentemente de constantemente colidem, nem desconhecemos que outra é, no caso, a
percentuais a serem fixados, todas as vezes cm que se procedesse a posição que, utravés do DASP, vem, nu área civil, seguindo o
um aumento de vencimentos.
Executivo, emborn este, cm outras esferas, como as militares, ndotc
dirctrizes iguais à que o Senado vem obedecendo.
Quis, certamente, o legislador, resguardar o slatus do
Em suma, assentado ficou, cm relação ao pessoal do Senado,
nposent•Jdo, que seria, fatalmente, comprometido com um passivei
achatamento remunerativo, visto que, com as reformas administrati· que o inativo faz jus a proventos equivalentes aos vencimentos do
vas, os planos de classificação c os respectivos enquadramentos, cargo que hoje ocupariam, se não tivessem se aposentado, neles
modificou-se, substancialmente, muitas c muitas vezes, o posiciona· incluído o udicionul por tempo de serviço c deles cxclufdas quaisquer
outras vantagens de que usufruíam os servidores cm atividade.
menta, nu hierarquia administrativa, dos servidores públicos.

o

Desse modo, com base no mencionado dispositivo, tornou-se da
tradição da Casa u interpretação segundo a qual os aposentados
devem perceber, de proventos, aquilo que perceberiam, de venci·
mentes, se cm'ntividade estivessem.
Melhor, o servidor aposentado deve ganhar, de proventos, valor
igual ao do vencimento do cargo que exerceria, se não estivesse
aposentado, cxccto, é claro, as vantagens próprias do cxcrcfcio do
cargo, o que não exclui o adicional por tempo de serviço,
incorporado nos vencimentos c, portanto, integrando o somatório
dos proventos.

VI - Ante o exposto, s.m.j., somos pelo atendimento, nos
termos cm que pleiteado, do pedido constante dos requerimentos de
Joaquim Suntos, Osmur Arruda, Muria de Lourdcs Veigu, lly
Rodrigues Alves, Arnaldo Gomes Custeio Branco, Enuuru de Souza
Lutoh, Mário Marques da Costu, Armundinu Josi: Vurgus, Jura Silva
de Medeiros. António Correu Puchcco, Avelnr Fonsccu de Souza,
Pedro Cid real Munsur c José Miguel da Silvu.
Bruslliu, 22 de murço de 1977, Figueiredo, Consultor-Geral.

Paulo Nunes Augusto de
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ATAS DAS COMISSOES
COMISSXO DE AGRICULTURA
12• REUNIÃO(ORDINÁRIA), REAÜZADA
EM 16DEJUNHO DE 1976
Às dez horas c trinta minutos do dia dezcsscis de junho de mil
c setenta e seis, sob a Presidência do Senhor Senador
Orestes Quêrciu, presentes os Srs. Senadores Mendes Canalc, Saldanha Derzi, Adulbcrto Sena e Agcnor Maria, reúne-se a Comissão de
Agricultura no Auditório "Milton Campos".
Encontram-se ainda, presentes à reunião, as seguintes personalidades: Zenor Costa Dias (Engenharia Florestal- UnB), Licne Eitcn
(Professora da Universidade de ·Brasilia - Engenharia Agronô·
mica), Ezcchias Heringer (Professor - Universidade de Brasília),
Teté Catalão (Jornal "Ordem do Universo"), Ubirajara Bcrocan,
Paulo Gustavo do Prado Pereira, Marcondcs Nunes de Freitas,
Raimundo Mariz Neto, Amaro Ferreira c Alexandre Paraguassu.
O Sr. Presidente, ao constatar a existência de número regimental, declara aberta a reunião, c dispensa a leitura da ata da última reunião, que, imediatamente, i: considerada aprovada.
Inicialmente, o Sr. Senador Orestes Quércia comunica que a
presente reunião se destina à dar prosseguimento ao Ciclo de Comferências sobre a Situação Florestal no Brasil e que, primeiramente,
"ouviremos, hoje, o Professor Luiz Emídio de Melo Filho, Diretor
do Museu da Quinta da Boa Vista e a seguir, o Professor Roberto
Burle Marx, Paisagista mundialmente conhecido, c, que dispensa,
evidentemente, apresentação. Em seguida, concede a palavra ao
ilustre Professor Luiz Emídio de Melo Filho.
Encerrada a Exposição do Prof, Luiz Em!dio de Melo Filho, a
palavra é concedida ao Dr. Roberto Burle Marx.
An término da Exposição, a palavra é franqueada para aqueles
que desejam dirigir perguntas aos Conferencistas. Na oportunidade,
fazem uso da palavra os Srs. Senadores Agenor Maria e Adalberto
Sena, Deputado Henrique Cardoso e Dona Maria Tereza Jorge
Pádua, Diretora da Divisão de Proteçilo da Natureza do IBDF.
Ao final, o Sr. Presidente, Senador Orestes Quércia, em nome
da Comissão de Agricultura c do Senado Federal manifesta o seu
agradecimento à S. Ex•s Prof. Luiz Emídio de Melo Filho c Roberto
Burle Max pela presença c a contribuição dada ao 'Ciclo ora promovido, bem como à imprensa, que esteve presente através de seus
representantes.
As Exposições proferidas, bem como os debates travados na presente reunião foram gravados c as respectivas Notas Taquigrâlicas
são publicadas cm anexo à presente ata, com a devida autorização do
Sr. Presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Marcus Vinicius Ooulart Gonzaga, Assistente da Comissão, a presente ata que, uma vez aprovada, ser6 assinada pelo Sr. Presidente e
vai à publicação.
n~v~ccntos

ANEXO .:1 A TA DA 12• REUNIÃO DA COMISStlO DE AGRI·
CULTURA DO SENADO FEDERA/., REALIZADA EM /6 DE
JUNHO DE /976 DI':ST/NADA .1 OUVIR AS PALESTRAS DO
PROF. LUIZ EM(D/0 DI': MELO FILHO E DO DR. ROBERTO
BURLE MARX. QUE SE PUBLICAM COM A DEVIDA AU·
TORIZAÇi!O DOSR. PRESIDENTE DA COMISSi!O:
PRESIDENTE: SENADOR ORESTES QUERCIA
VICE-PR!ISIDENTE: SENADOR BENEDITO FERREIRA
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUJGRÁFICO DA REU·
NI~O

O SR. PRESIDENTE (Orestes Qué:rcia)- A Comissão de Agri·
culturtt do Senado, neste instttnte, dá abertura u mais umu de suas
reuniões que foram convocttdus através de umu indicuçuo do Sena•
dor Nelson Carneiro, com o objctivo de u Comissuo de Agricultura

I

i!oScna~o proporcionar debates c estudos acerca da situação florestal brasileiro.
Jií tivemos duns reuniões e hoje, para muita satisfação desta
Comissão c do Senado Federal, ouviremos duas autoridades real. mente extraordinãrias nesse campo, que muito poderão contribuir
pur.a os estudos da nossa Col)lissão. Inicialmente, ouviremos, hoje, o
Professor Luiz Emídio de Melo Filho, Diretor do Museu da Quinta
da Boa Vista e .que é um Botânico nacionalmente conhecido. E, a
seguir, ouviremos o Professor Roberto Burle Marx, paisagista mundialmente conhecido c que dispensa, evidentemente, apresentação.
Inicialmentc, portanto, com a palavra o ilustre Professor Luiz
Emídio de Melo Filho,
O SR. LUIZ EM!DIO DE MELO FILHO - Exmo Sr,
Senador Orostes Quérciu, Srs. Senadores, minhas Senhoras c meus
Senhores:
Sejam minhas primeiras palavras de agradecimento a V. Ex• e
aos ilustres membros desta Comissão de Agricultura, pelo privilégio
do convite para aqui vir e poder apreciar c debater, em tão alto nível,
problemas de maior significação para os destinos de nossa nacionalidade.
A minha posição particular, no momento cm que exerço a Presidência da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza,
(FBCN) entidade pioneira, em nosso meio, na luta pela conservação
da natureza, dessa prodigiosa natureza brasileira, cuja trajetória, em
seus 18 anos de existência, é marcada pelo despertar da consciência
nacional para os problemas do nmbiente e da própria sobrevivência
das comunidades humanas- de que vosso trabalho aqui é demons·
!ração evidente - essa posição reforça o meu interesse pessoal em
participar do debate suscitado pelo choque de opiniões entre um
paisagista conservacinista, Roberto Burle Marx e um técnico
interessado na obtcnçuo de determinado produto ou matéria-prima.
Permito-me fazer, nesta introdução, uma ligeira digressão, para
lembrar que a Fundaçno Brasileira para a Conservação da Natureza,
lançada por um núcleo de idealistas, corporificou e deu seguimento a
uma. série de iniciativas isoladas, cujo remoto ponto de partida parece ser a Carta Régia, de 13 de marco de 1797,.que rezava:
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" ... sendo necessário tomar todas as precauções para a
conservação das matas no Estado do Brasil e evitar que se
arruincm c destruam ..."
Ao longo .de nossa história, outras atitudes nessa direçuo se
rorum configurando, Cube lembrar José Bonifltcío, "o patriarca"
André Rcbouças c Azeredo Coutinho. No começo do presente
século, o evento critico foi a I' Conferência Brasileira para a Proteçilo du Natureza (1934) reunida no Museu Nacional do Rio de
Janeiro, e promovida pela Socicdudc dos Amigos dns Árvores, por
iniciativa de vultos como o botánico Alberto Josó de Sampaio, o
geólogo Botim Pucs Leme e o prorcssor Leónico Correiu. Seguiram·
se, à promulguçilo do I• Código Florestal, u instalação do Conselho
Florestal Federal. a criaçuo do primeiro parque nacional brasileiro
(ltatiaia, 193(), o estabelecimento da Fundação Brasileira para a
Conservuçuo da Naturezn, e outras medidas mais recentes. Porém,
nosso objctivo nilo é aqui fazer história e por isso nos desviaremos
dessa dirctrí~.
Com a relação upolitica que ao Pais cube adotar, em cteresa de
seus recursos naturais c ambientais, bem como de seu potencial
humano, i: oportuno lembrar que três categorias silo absolutamente
prioritárias, u saber:
a) os recursos hídricos, cspecinlmente os de úguu doce;
b) os recursos vcgotuis, cm destaque os recursos florestais;
c) os recursos humanos, trudu~idos principalmente pelo estudo
sunilúrio e pelo nível de educuçào c cultura do povo em geral.
A relttçào entre os recursos hídricos de bou qualidude, providos
cm ritmos não puroxisticos, porque vemos no Brasil vúrius regiões
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vem

cm qu<'
rnuita âgua, mos ela
t~· num mês só, porque no
resto do ano ocorre a seca, Então, é preciso que o ritmo nilo seja
paroxistico, e os recursos florestais protelares das bacias de captação
e regularizadores de seu fluxo são por demais conhecidos e não
carecem de maiores apreciaçães, Por sua vez, os valores dos recursos
humanos são profundamente influenciados pelas condiçõ~s ccológi·
cas em que são processados, sabido que a decadência do suporte
ecológico tem destruido algumas civilizações.
A rigor - c essa i: uma das campanhas cm que a Fundação se
vem empenhando - o Pais carece ainda de uma der.nição bãsica,
quanto à sua politica nacional de conservação da natureza c dos
recursos naturais, de que a politica florestal, que oro nos preocupa, é
um dos principais capítulos.

e

1:: preciso não olvidar que, cm seus primórdios, este Pais era
uma floresta prattcamcntc continuo, que recobria todu o seu Terri·
tório. O nosso desenvolvimento c o nosso progresso, até o presente,
foram alicerçados mais no cxtrativismo dos recursos naturais que na
aplicação de trabalho c tecnologia; foi baseado principalmente num
sistema exploratório que se inicia pela retirada das madeiras nobres,
seguida pela cai vara, c pelo plantio de cultura de ciclo curto (feijão:
milho) ou mais dilatado (café). Depois, com o enfraquecimento do
solo, hã uma mudança para o pastoreio extensivo, Prosseguindo, os
solos desprotegidos caminham para a degradação, a laterização, o
seguimento· dos terríveis massarocas c, por r.m, o abandono das
terras, E não se diga que esse é um quadro pouco freqUente. Uma via-

gem através dos eixos rodoviários principais, como os que ligam o

Rio a São Paulo ou Brasflia, exibem muitos quilômctros quadrados
dessas áreas degradadas.
Entretanto, o Brasil é, sem dúvida, um Pais de vocação florestal;
sua posição geogrãr.ca, seu clima, seu relevo c sua flora o indicam
claramente. Em regiões outras, de clima temperado, a madeira se
forma mais lentamente c, apesar disso, paises como a Suécia, a
Noruega, a Alemanha e o Japão estão em situação florestal melhor
gue o Brasil. Não esqueçamos que o tipo ae civilização que podemos
realizar poderia ser, com propriedade, denominada a civilização da
madeira.
O uso predatório, ou melhor, o abuso praticado, sob os mais
diferentes pretextos, contra nossos recursos florestais, prenuncia graves dir.culdades em futuro próximo, para a Nação. Enquanto a populaçi!o cresce c com ela a demanda de produtos de origem florestal, a
área de florestas diminui, c nem mesmo o reflorestamento incentivado consegue restabelecer o equilfbrio.
A incapacidade do Poder Público em zelar pelo patrinômio
florestal, bem comum do povo brasileiro, disciplinando sua exploraçilo,quundo for o caso.,e preservando o que é necessário preservar, é
estarrecedora. A justificativa da indicação n• 3 aponta uma retirada
anual de 200.000.000 m' de material lenhoso, do qual 83% do total é
destinado à produção de lenha e carvão. Sabido que nossas estatís·
ticas de recursos naturais silo ainda bastante imperfeitas, quiçá tenha·
mos, cm realidades, números bem mais elevados. Em verdade, nilo
existe de modo global utilização racional de florestas cientificamente
manefados, c sim a persistência de saque à natureza, das últimas rc·
servas florestais especialmente do Brasil cxtra-amazônico.
Caberia, aqui, abordar o problema das florestas nativas e dos
reflorestamentos homogéneos incentivados. Não queremos assumir
posições extremadas, com a condenação total do emprego de espÍ:·
cics exóticas, em plantios homogéneo para fins de exploração ma·
deircira, Questionamos, porém, e de modo radical, a metodologia
dessas atividadcs. A primeira restrição refere;se à monótona unitiliza·
çilo de Plnus c Eucalyptus como solução universal e em glebus de·qunl·
quer dimensilo. O próprio IBDF distribui um mapa indicando como
próprios pura o rcllorestumcnto, em todo o Território Nucionnl, na
Amuzônia, inclusive, apenas us seguintes qualidades de árvores
Plnus, Eucalyptus, Aumyhonna e com honrosa exccçilo para os Esta·
dos salinos u Aruucáriu, As conseqUências desse erro silo desde logo
duas: umu utuul, u degruduçilo du paisagem brasileira rica e diversir.·
cudu, substituidu por uma puisugcm uniforme, monótonu c dcprcs·
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siva, A fuunu, sem apoio, pela interrupção de suas cadeias alimenta·
rcs, desaparece ou foge, c instala-se o "deserto verde", Outra restri·
çiio potencial é: o risco económico de que uma alteração de clima ou
o surgimento de uma praga elimine, de chofre, esses plantios homo·
gi:ncos, levando u prejuízos cm proporção escalar com os maciços
investimentos que lhes deram origem,
Insistindo, ainda, no en foque paisagístico da crítica, quero Icm·
brar que cm minhas andanças pelo mundo conheci terras em que,
circulando pelas estradas, observei imensas extensões em que a natu·
reza conserva sua expressão própria, sem prejuizo do uso agrfcola e
dos reflorestamentos econômicos, Isso porque cm vez de seguirem q
nosso critério de erradicar a vegetação nativa até a última plântula,
mantém-se, ao longo das estradas, generosa faixa de vegetação
natural, formando como que um ecran paisagistico a antepor-se
entre o observador e a atividudc económica. 1: nesse contexto que se
inserem nossas insistentes solicitações para que o DNER programe,
projete (com boa assessoria paisagística ) e execute as rodovias-parque nas âreas em desbravamento.
Uma segunda restrição, quanto aos reflorestamentos incentiva·
dos, reside no art. 23 do "Regulamento dos Incentivos Fiscais para o
Desenvolvimento Florestal do País", publicado no DO de 30 de
abril de 1971, quando r.xa o plantio mínimo de essências tipicas da
região cm I%. Somos partidários de um percentual de I0%, condicionado a um mínimo de 5%.
Cogitemos um pouco sobre a Amazônia. Trata-se da maior massa florestal do planeta, vegetando sobre solos, em maioria, de baixa
capacidade de retenção dos iontes absorvíveis pelas raízes, salvo
manchas menores de solos de melhor qualidade. Não se imagine que
a pujança florestal guarde relação com a fertilidade do solo. A flores·
ta tropical pluvial vive cm regime de economia fechada, fazendo uma
reciclagem de materiais, através da reincorporação no solo dos
'elementos tombados c de sua reabsorção. Uma vez retirada a flores·
ta, o solo r.ca exposto ii ação do intemperismo e se empobrece e se
acidír.ca. Felizmente, já foram reconhecidos erros nos planos de eco·
nomização rápida du Amazônia,
O Brasil possui o privilégio de ser o detentor de maior parte da
Amazônia, c por isso cube-lhe o ânus de primeiro conhecê-la para po·
der realizar uma colonizaçiio correta, c dela extrair riquezas comer·
ciais, saúde, conforto c beleza para seus habitantes. A principal obje·
ção a tudo que tem sido feito nu região, visando uma exploração, a
toque de caixa, de seus recursos naturais, é: que se pratique uma
cxploraçiio cmpirica desapoiada do indispensável lastro básico de
pesquisas. Em contraposição, sabemos - c o exemplo é histórico qwe holandeses c ingleses souberam explorar u floresta pluvial indomalaia sem derrubadas e incêndios, A última vez que voei sobre o
Tapajós fiquei profundamente impressionado com o número de
incêndios lloreSiais. A região ardia como se estivesse nos campos do
Brasil-Central no mês de agosto.
O dcsar.o amazónico exige cautelas. Não esqueçamos que a
Ford, com toda a sua capacidade empresarial e seu corpo técnico do
melhor padrão internacional, fracassou na Amazônia. melhor par·
tir de empreendimentos-pilotos, rigorosamente controlados, do que
.investir st:m conhecer.
Prcocupn·nos, c muito, a prolifcraÍ;ilo dos projetas de pecuária
puru u Amnzõnin, sempre nssocindos a extensos desmutamcntos.
Encaro-os como sendo os menos convenientes que se poderia fazer
nu regiUo, c por várias razões. A pecuária extensiva é um método
antiecológico condenável, prejudicial aos solos c, sobretudo, de
baixo rendimento. f: de prever que o gado, criado cm solos umuzôni•
cos, fncilmcntc lixiviúvcis, cstnrt'l sujeito ll deliciência de minerais, c
isto jl1 foi t1pontado por técnicl.,S.
Considero, pois, ultnmentc nocivo nos interesses do Pnfs o linanciumento de mividudes pecuArius m1 Amuzõnia. Nu impluntnçilo
desses projetas u florcstu é ntncndH por nrbocidns, dcsfolhnntcs,
(mencione-se o tcrrivelagente laranja) c queimadas, E, dessa forma,
nem mesmo o uprovcitumento de madeira ~ conseguido, Esse
esbanjamento contruri11 o principio de que cstumos num plune111 r.ni·
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to, dotado de recursos e matérias-primas também finitos. E a ma·
dcira é uma mr~~bria·prima que, no mundo atual, torna-se cada dia
mais cara e mais escassa. Mas o pior é que estamos eliminando, c ra·
pidamente, recursos vegetais, plantas que nunca foram estudadas c
cujo valor medicinal, ornamental, tecnológico c cientifico jamais chc·
gará assim a ser conhecido.
Até o presente o Poder Público não obteve êxito na definição e
demarcação da rede de áreas de reserva (parques nacionais, reserva~ ·
biológicas, etc) indispensáveis ao futuro da região, c no· qual estão
intcressaóós, tnclusive, organismos· como a UNESCO, Worid
Wildlifc Fund c IVCN.
Outro ta to r de agressão às matas nativas é, sem dúvida, a expan·
são urbana. Ela atua ora destruindo as reservas de matas situadas
dentro de tecido urbano, ora arrasando a periferia das cidades,
como se vê no momento nos arredores do· Rio. O dcscont'orio
urbano c a relativa prosperidade de determinados grupos sociais
levam ao fenômeno da duplicação ou triplicação domiciliar, que não
í: feita sem acentuado impacto ambiental. Surgem as casas de fins-de·
semana nas praias, eliminando a vegetação litorânea, ou nas serras.
Em conseqUência, surgem problemas criados pelo deslocamento de
grande número de carros nas estradas durante os pcrlodos de fins-de·
semana.

No Rio de Janeiro, conquistados os vales cm que se desenvolveu
originalmente a cidade, a urbanização agride as abas dos morros e lu·
ta para ultrapassar o limite legal de cota de 100m. As autoridades
locais capitulam quase sempre ante as poderosas pressões dos grupos
imobílíários c vemos os loteamentos de montanha avançarem, por
exemplo, em direçilo às vertentes da Pedra da Gávea. O mesmo pro·
cesso se verifica nas encostas voltadas para o sul, especialmente nas
montanhas da estrada Lagoa-Barra.
Fenômeno que impressiona c faz refletir é a desconsideração
total para com o passado histórico e a memória nacional. O caso do
Palácio Monroe é gritante. Em circunstâncias paralelas quem ou·
saria destruir os palácios históricos, feios ou bonitos, de Londres,
Roma ou Paris, em nome da construção de um estacionamento e de
um grupo de lojas? Mas, isso ocorreu. E, pasmem, noticia a imprensa
que foi preciso a interferência pessoal c direta do Excclcntrssimo
Senhor Presidente da República para impedir que no local da históri·
ca sede do Senado Federal fosse construido um cdiflcio-garagcm, e
fazer com que a área fosse devolvida ao público pagante, na forma
de uma p'raça.
As restingas do litoral, formosos jardins naturais, desaparecem
com acentuada rapidez, frente ao número crescente de loteamentos
lançados sem garantia c sem plancjamcnto regional. Entre elas a de
Jacarcpaguá, de que uma parte, pelo menos, deveria ter sido prcscr·
vada como reserva biológica c banco de genes, c também para ilus·
traçilo das gerações futuras. Nela o que se vê é o arrasamento do
terreno natural, submetido a extensivas tcrraplcnagcns, com destrui·
ção total da Oora até a última folha.
O Brasil é um Pais que, por sua dimensão subcontincntal, é do·
tado de uma impressionante riqueza cm paisagens singulares por seu
valor estético, Dessas, algumas já foram individualizadas como lo·
cais merecedores de um regime de preservação pcrman~ntc. Silo
ambientes únicos, obras-primas da criação. Permito-me lembrar,
aqui, o caso da Chapada dos Guimarilcs, cm Mato Grosso, rcgiilo de
excepcional beleza paisaglstica, de enorme valor para a Zoologia c a
Botânica brasileiras, que foi objcto de anúncio em jornais do Rio e
de Silo Paulo, cm que um industrial paulista colocarâ à venda uma
ârca de 22.000ha, a dimensão de um parque nacional.
E o Pantanal de Mato Grosso? O maior nascedouro de aves
silvestres do mundo, estimando-se que cada ano 5.000.000 de aves ali
tenham origem. Pois bem, esta rcgiilo, cujo valor justificaria uma
conceituaçilo internacional para a sua proteçilo, cst6. ameaçada de
destruição total pelas invasões, atlvidadcs predatórias clandestinas c
altcraçilo ecológica.
O exemplo do Pantanal nos leva a um outro problema dirc·
tumente ligado ao du sobrevivência das comunidades florestais, que
sãn os recursos faunlsticos.

Março de 1977

A rigor, os invent6.rios florestais levam em conta, apenas, a
avaliação da madeira, não se preocupando com a dos recursos
faunlsticos. Durajeani, Dirctor do Serviço de Parques do Peru,
demonstrou que, na Amazônia peruana, o censo da fauna revela pos·
suir ela maior valor econômico que o da madeira ocorrente na
mesma rcgiilo. Melhor seria que os grandes financiamentos endereça.·
dos à pecuária fossem transferidos para o estabelecimento de
criadouros de animais silvestres, fonte não predatória de protclna,
·couros c outros produtos de origem animal.
Nilo seria posslvcl uma anâlisc cm profundidade do atual códi·
go florestal. Somos sabedores c mesmo participantes de encontros
dedicados ao estudo de sua rcformulaçilo. Por isso nos limitaremos,
aqui,. à critica de dois de seus artigos, respectivamente de número 16
e 19.
O artigo 16, do Código Florestal, estabelece os percentuais mini·
mos que devem ser respeitados na derrubada, sendo 20% para região
meridional-sul c centro-oeste, 50% para as regiões jâ desbravadas;
não se delimita, pois quando se tem propriedade, cobre-se 50%, fica·
se com 50; ou seja, o proprietário vende os 50% que nilo foram der·
rubados c assim obtém nova oportunidade, corta mais 50%, assim
por diante.
Entilo, pode-se dizer que, quanto ao artigo 16, a principal critica
é que ele permite' que, por parcelamentos sucessivos, chegue-se à
eliminação quase completa das áreas florestais, que visava cspccifi·
camente defender. Impõe-se o estabelecimento de um regime de ser·
vidão florestal, gravada em escrituras, plantas c mapas, de modo que
as áreas de reserva, desde o inicio do desbravamento, permaneçam
ad perpetuum protegidas.
Com referência ao artigo 19 faculta aos proprietários de flores·
tas heterogéneas a sua derrubada para plantio de florestas
homogéneas. A observância desse artigo desencadeou um processo
em que os proprietários das terras florcstadas derrubavam a floresta,
obtinham lucro na venda de madeira ou de lenha c ainda recebiam
incentivos para o plantio subseqUente, geralmente feito com Plnu1 ou
Eucalyptus. Ela é responsâvel por extensos dcsmatamcntos, prin·
cipalmente nos Estados do Centro-Sul. Acreditamos que a medida
corretiva a aplicar se rã a eliminação do artigo 19 no novo Código cm
gestação.
Uma análise das atividades da indústria madcrcira em nosso
Pais tende a concluir que ela tem sido mais predatória que benéfica.
!; responsâvel pela destruição das Oorcstas do Espirita Santo, dos
pinhais do sul do Brasil c ora se aplica, com eficiência c tenacidade,
ao aniquilamento das florestas do sul da Bahia. Tem-se a nltida
imprcssilo de que, ante esses grupos, muitos deles estrangeiros, o po·
der público vacila, titubeia c se inibe, Seria o caso de perguntar:
Onde estilo os reflorestamentos a que obrigados?
1':: sabido que em alguns casos, utilizando os incentivos fiscais,
foram feitos plantios homogéneos.
Na presente situação, na Amazônia, vemos a SUDAM incen·
tivando a exportação de madeira, oferecendo isenções de Imposto de
Renda, do Imposto de lmportaçllo c apoio económico através do
BASA. Se falhar a fiscalizaçilo será mais no caso de saque ao
patrimõnio natural do Brasil, financiado pela vitima.
As florestas vistas cm conjunto nilo podem ser consideradas apc·
nas como jazidas de madeira; sua função transcende de muito esse
papel. Elas influem na protcção aos solos c do relevo, contribuem
para a boa qualidade do ar c são o habitat de valiosas espécies
animais. Os geógrafos cunharam a expressão conforto climático, cm
rcluçilo a qual atribuem porcentagens de cobertura nilo inferiores a
30% da ârea regional. Em muitos Estados do Brasil não amazônicos
esses valores estão muito aquém desse limite. Admite-se que a Parai·
ba tenha apenas 1% de sua área florestal. Para Silo Paulo o excelente
estudo do .Engenheiro Moracs Victor demonstra que a ârca· florestal
do Estado de S. Paulo, entre 1854 c 1973, caiu de uma cobertura d·c
aproximadamente de 80% pura aproximadamente 8%, isto é, uma
tcduçilo de 90%, O Japão, com a população S vezes maior c uma área
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equivalente a uma vez c meia a do Estado de Siio Paulo, apresenta
27% de seu território em parques c reservas.
No Estado do Rio de Janeiro, o Vale do Parulba retrata fielmen·
te o ciclo untes referido de desmatamento, agricultura, pastoreio,
erosão e abandono, como escasseamento das reservas florestais.
Hoje, os grupos madeireiros tentam apossar-se das últimas concen·
trações florestais, como ocorre no chamado Parque do Desengano,
que o Departamento de Recursos Naturais do Estado, depois da
fusão, luta desesperadamente pura defender. Acrcce que essa massa
florestal representa o grande condensador de umidade atlântica e
nele estão os mananciais dos rios que abastecem as populações das
cidades de Cabo Frio, Araruama, Macaé, Cascmiro de Abreu, Barra
de São João e Rio das Ostras. A eliminação da cobertura florestal
desse maciço implicará em sérios problemas quanto ao abastecimen·
to d'água e geração de energia elétrica para a planlcie costeira
numinensc.
Não queremos, porém, limitarmos ao diagnóstico dos males
florestais. Algumas proposições podem ser formuladas tendentes a se
alcançar um justo equilíbrio entre o uso e a conservação.
Primeiramente, faz-se indispensável uma definição pelo Gover·
no da política de conservação ambÍental e de uso dos recursos natu·
ruis, com caráter prioritário. Reconhecemos que uma vez estabeleci·
da essa política, a sua execução longe de ser uma atribuição exclusiva
do G,overno é uma tarefa de tal magnitude que exigiria o concurso
do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, o reforço das institui·
ções responsáveis, especialmente o IBDF e a SEMA, a alocação dos
recursos dimensionados à escala do problema a colaboração escla·
recida do povo, das comunidades, das indústrias, da Igreja c o
concurso das Forças Armadas.
Em síntese, esta política compreenderia, afora o compromisso
consciente da nacionalidade na defesa e conservação do meio·
ambiente, a elaboração de um plano nacional de implantação de
parques e reservas equivalente, juntamente com um plano nacional
de áreas verdes, cm que seria fixado um mínimo cm m' por habitante
para o espaço livre nos perímetros urbanos, visando a conservação
de valores ambientais e a manutcnção.das condições de higiene para
n ar, as águas e o solo.
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tcs, para a realização de uma série de encoutros técnicos. a nível
regional e nacional, para a edição de um informativo e para a reali·
zação de pesquisas específicas. Como primeiro resultado de>se plano
de trabalho conjunto, a FBCN acaba de entregar ao IBDF toda a
programação pura a lavraturu dos termos aditivos de que dcJ. 1dem
os projetas específicos.
Se de um lado reconhecemos a gravidade de nossa situaçüo
presente, concordamos inteiramente com o parecer do ilustre Sena·
dor Benedito Ferreira, quando diz:

"Impõe-se amplo debate nacional sobre a matéria, antes
que seja demasiadamente tarde, a fim de que alternativas e
soluções sejàm apontadas como uma integral e ontológica
·reformulação na equivocada política florestal brasileira."

A vastidão do Pais exige que a situação florestal mereça um
tratamento efetivo no âmbito municipal. Certas medidas seriam de
maior significação, como por exemplo o estabelecimento de hortos
municipais para o cultivo de espécies locais, com vistas à arborização
pública, ii arborização viária, à educação e it manutenção dos
parques. •
Outra medida importante seria a individualizaçüo em cada
município de áreas de reservas próprias, visando especialmente a
proteção dos mananciais e num percentual não inferior a 10% da
superfície do município.
Questão polémica, porém, de maior importância é a do controle
dcJtlográfico. Se as. populações continuarem dobrando a pcrío~os
cada vez mais curtos, a situação adquirirá contornos sombrios. Não
haverá tempo nem recursos s~ficientes para prover as indispensáveis
condições infru-estruturuis. de saneamento, habitabilidade, nutrição,
emprego e educação. Em conseqUência, a pressão sobre o meio·
ambiente tornur-se-á cada vez maior. A escassez de recursos e as defi·
ciências educacionais resultarão em legiões de marginais sitiando os
núcleos urbanos, sobretudo as metrópoles e megalópóles do futuro.
Acredito que seja tempo de concluir. Devo declarar que não me
filio à corrente dos que não vêem mais solução. Sei que o tempo se
faz curto porém acredito que ainda tenhamos alternativas. Como
filho deste País sinto-me intimamente ligado aos seus destinos.
Confio no patriotismo, clarividência das autoridades responsáveis
Outros aspectos desta política versariam sobre um estudo da me·
que apercebendo-se da gravidade da situação e cercando-se das asses·
lhor forma de administrar a conservação da natureza, o uso dos
serias mais competentes, saberão delinear os itens da politica aqui
rocursos nllturais c o combate à poluição, a criação de um fundo
preconizada e conduzir o processo de sua eretivaçào.
nacional de conservação para garantir a perenidade do nosso patri·
Durante mais que I milhão de anos de evolução da espécie
mônio natural, a conserVação dos recursos renováveis c a conscicn~
humana, o homem sempre temeu a natureza e procurou harmonizar·
tizucão da população, em todos os níveis, para a importância do
se com ela, chegando pura tanto a divinizar as suas rorças naturais.
problema e o valor das medidas a tomar.
No presente século, num período equivalente a menos de um milési·
Numa etapa inicial, caberia a previsão, em orçamento, de recur·
mo daquela duração, como um resultado da revolução tecnológica,
sos suficientes pura u regularização du situação dos parques e reser·
alcançou o homem poderes capazes de dominar o poder da natureza.
vas já decretados e para a formação de recursos humanos capazes de
Como autêntico aprendiz de feiticeiro desencadeou forças que pode·
atender it demanda utivada.
rào rugir u seu controle.
Niio será demais enfatizar que sem u participação comunitária,
Vemos assim que o homem é o único animal que foi capaz de
ficando os órgãos do Governo isolados com a responsabilidade do
sobrepor-se à natureza, criando um tremendo risco. Porém, e por
pluno, os resultados seriam deficientes. Isso porque a conservação de
outro ludo, o homem é tum bé:m o único animal que é cu paz de pro te·
nosso putrimônio natural já não é mujs uma questão de segurança;
ger u nuturezu desde que culturalmente preparado pura isto.
podemos dizer que é mais do que isso, ela é uma questão de sobre·
Nesta última asseveração está u ruzilo de nossa posiçilo de
vivência.
admitir que ainda pode haver ruturo e de nele confiar.
Voltando u ussunto abordado no inicio, o papel da FBCN,
Sejam minhas últimas palavras de júbilo e agradecimento poresqueremos esclarecer que esta Fundação, de onde partiram e partem
se momento de participuçuo c de intercâmbio de idéias com V. Ex•s,
tantas criticas, seja à situação brasileira em geral, seja à posição
expressões exponenciais dos quadros do Congresso Nacional. Muito
peculiur de uutoridudes responsáveis, vem desempenhando, por
obrigado. (Palmas.)
outro ludo, runções de assessoria e de consultaria pura os órgüos
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quérciu) - Adotaremos o
govcrnumentuis responsúveis.
Nessa linhu de colaboração e apoio u Funduçüo estabeleceu seguinte critério: ouviremos, primeiramente, o Professor Roberto
convénios com u SEMA pura u implantação de uma rede de estações Burle Marx e, posteriormente, ubriremos inscrições pura perguntas u
ecológicus, bl1sicu pura o conhecimento dos processos biológicos em ambos os conferencistas.
mucro esculu.

A utuul direçüo do IBDF, por sua vez, houve por bem
estabelecer um progrumu de coluboruçüo com u Fundação visando u
eluboruçilo dos plunos de munejo puru os parques nacionais existen·

Com a palavra o Dr. Roberto Burle Marx.
O SR. ROBERTO BURLE MARX- Srs. Senadores: Desde os
primeiros contntos que os descobridores tiveram com nosso territó·
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rio, a opinião foi unânime de que se tratava de uma terra dotada de
riqueza natural excepcional. Tal opinião, expressa pela primeira vez
por Pera Vaz de Caminha, perdurou durante séculos de ocupação,
apoiada por Nóbrega, Anchieta, Hans Staden, Gabriel Soares de
Souza. entre tantos outros.

Após esse período, viajares, pesquisadorés, cientistas, deram
novo conteúdo no fato, ao demonstrarem não apenas sua admiração
perante a riqueza e beleza da Pais, mas também ressaltando as
problemas com que deparavam - a pobreza, a desorganização, as
más formas de exploração, as agressões gratuitas ou inconseqUentes
ao patrimônio.

As obrus de Spix, Martius Schott, Gardmer, Lund, o Príncipe
de Wied Neuwied, Saint Hilaire, Langsdorff, Scllow, Loefgren, c tantos outros, sejam livros, anotações, desenhos, gravuras, constituem
hoje verdadeiro monumento dedicado à paisagem brasileira.
Mas contém, ao lado disso, amargas criticas e advertências à
administracào desses bens pelos próprios habitantes.
O diário de viagem de· Spix c Martius demonstra, por exemplo,
tal respeito por esse patrimônio, que as reais dificuldades, transtornos, c problemas a que foram submetidos na penosa viagem,,desapa··
recem diante de seu encantamento por uma ou outra formação, ou
de seu estarrecimento perante atas de destruição e irracionalidade
cm relação à natureza. Bastaria ver, nesse sentido, a gravura de
Tabulae Phisiagnomicae, registrando uma queimada cm ârea de
cerrado, ou sua observação com respeito à coleta irracional e
ecologicamente criminosa dos ovos de tartaruga que o Governo
patrocinava, para o fabrico de manteiga.
Í: de amarga ironia, tum bí:m, para o leitor de hoje, trecho dos
apontamento·s de viagem de Saint Hilaire, ao afirmar:
"Muitos anos ainda irão passar antes que se veja, do alto
dos Pirineus, algum traço de cultura, e muito tempo irâ decorrer até que o São Francisco seja navegado por embarcações
de maior porte do que as frágeis canoas que deslizam sobre
suas água~."
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Portanto, essas estatísticas podem impressionar no leigo, mas sabemos que não trazem qualquer contribuição a um passivei reequilibrio de nossas intervenções na natureza.
Através de viagens po' todo o território brasileiro, pode constatar a eficiência do ~BJ?~ ~m relação a reflorestamento económico.
Mas pude também constatar o complct? d.espr:zo pelas nossas riquezas. Se no aspecto de preservação o !BDF tem se mostrado tão
inoperante, por que não limitar sua açiio'uniéamente a atividade de
caráter econômico onde a sua atuação é eficiente? Seria o caso de
encarregar outro organismo, a Secretaria Espscial do Meio·Ambiente, tão bem orientada por Paulo Nogueira Neto, da guarda e
perpetuação de nossas riquezas naturais.
Quero esclarecer que não tenho compreensão a respeito das
estruturas legais ou constitucionais, e não posso, por isso, sugerir
modificações nessas estruturas. Mas, posso e tenho o dever de
denunciar o empirismo e leviandade com que temos interferido na
natureza. Por esse dever trago, aqui, pura ser analisada, a idéia de se
encontrar um processo de transferir à SEMA a responsabilidade e
autoridade sobre todas as matérias relacionadas com conservacionismo e nisso incluo a determinação c a administração de Parques Nacionais, Jardins Botânicos e demais órgãos ligadas à conservação,
que sob a orientação do !BDF'se mostraram inoperantes.
Obviamente, para que isso seja possível, será necessário dotar-se
a SEMA de estrutura e recursos compatíveis com as responsabilidades propostas. Fundamento minha proposição na necessidade de
haver um órgão que se preocupe exclusivamente com a conservaçilo
e atitudes científicas, com que devemos encarar nosso meio-ambiente, e não torná-lo um succ~•o sob o ponto de vista económico.
Resumindo, o Pais necessita de madeira como matéria-prima para
alimentar suas indústrias, a qual deve ser produzida nos atuais moldes de reflorestamento nas áreas já devastadas ou comprometidas, e
sob a autoridade do IBDF. Mas a outra necessidade, ou seja, a
preservação das riquezas naturais, precisa ser urgentemente atendida, pura o que devemos ativar, aperfeiçoar ou criar todos os mecanismos possíveis.

Se concluirmos pela viabilidade do fortalecimento da SEMA
Jamais ele poderia supor que hoje em dia nem mesmo essas frâgeis canoas têm acesso a certos trechos desse rio, em virtude do como órgão de preservação, i: evidente que esta não deverá funcionar
assoreamento, nitidamente causado pelos desmatamentos em suas como entidade estanque, mas, pelo contrário trabalhar em estreita
colaboração com o IBDF, de forma a compatibilizar a atuação de
cabeceiras.
Noss• atitude cm relação à natureza, apesar das advertências cada um, seja na determinação de adequado uso do solo de acordo
desses eminentes cientistas, agravou-se a ponto de oficializarmos a com sua vocaçilo, seja no zoneamcnto de áreas como de explornçilo
destruição da mesma, através, por exemplo, do artigo 19 do Código econômica ou de preservação permanente.
Seria necessúrio a adoção de critérios que pudessem determinar,
Florestal, que reza:
em função de parâmetros como condições de acesso, proximidade de
"Visando o maior rendimento econômico, é permitido centros urbanos, caructeristicas hídricas, pedológicas, morfológicas e
aos proprietários de no restas heterogéneas transformâ-las cm outras, o uso das áreas disponíveis com reflorestamentos económicos
homogéneas, executando trabalho de derrubada, a um só ou como de preservuçilo permanente. Pelo que pude obscr-. até a
tempo ou sucessivamente, de toda a vegetação a substituir, presente momento, niio existe qualquer critério a e1tc respeito. Ao
desde que assinem, antes do inicio dos trabalhos, perante a longo da rodovia Belo Horizonte-Bras!lia existem tmensas Arcas,
autoridade competente, termo de obrigação de reposição c em pleno cerrado, revestidas com Eucaliptos. Seria preciso que se
fixassem normas c dimensões pura que esses reflorestamentos nilo
tratos culturais".
Ao aceitar fazer esse depoimento, fixei como primeira priori- pudessem interferir no equilibrio eco lógico de toda uma rcgi'ilo.
dade a importância de esclarecer definitivamente a diferença entre preciso que nos lembremos que par~ efeito de habitat da fauna
Reflorestamento Econômico < ~rcservação do Meio-Ambiente. Em autóctone, uma área de pinheiros ou um deserto silo a mesma coisa.
nosso País. as cstutisticas e \..,Idos publicados são levianamente Quando estive nu reserva Ducke, próximo a Mnnaus, fiquei perplexo
analisados. Ouço, freq~entemente, noticias a respeito de milhões de ao observar experiências' com a plnus elllottll, numa instituição cujo
árvores plantadas cm projetas de reflorestamento. Mas essas noticias fundamento é o estudo e perpetuação da flora amazónica c não a
jamais esclarecem que as espécies utilizadas, Pinheiros e Eucaliptos, pesquisa parn mtrodução de essências exóticas, cconom 1cnmente
suo erradus sob o ponto de vista ecológico. Por substiturrcm matas interessantes, O sul da Bahia c norte do Espírito Santo foram compleheterogéneas nativas, estas eliminam qualquer possibilidade de tamente nrrusndos sem que, no menos, se tivesse estubc\ecido umn
roconstituiçào espontânea e não oferecem condições de sobrevivên- estratógia de ocupação que assegurasse um miníma de permanência
cia da fauna. Parece-me claro que, atruví:s desse art. 19, nosso Códi- de mata original.
go Florestal estimula a devastação de nossas matas, us quais, de acorMesmo nus estradas ditas turlsticus, que, se nilo por outra rado com o artigo Primeiro do mesmo Código silo bens de interesse zilo, uo menos, puru assegurar a máxima potencialidaac ae lazer das
comum a todos os hubitantes do Pais. Notem que estou chamando a regiões por onde pussum, a natureza nilo é defendida. A Rio-Santos
atencüo nuru uma contradiçtlo conceituai do Código. Ainda nilo es- pode ser considerada exemplo de como nilo se deve abrir estradas.
tou me referindo uos constantes c impunes desrespeitos ao mesma. Após a dcstruiçilo total da faix•l de dnm!nio c vizinhanças, plantam-
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se Aguves c Iucas mexican:1s, Spatódeas africanas ou outra planta
incompatível qualquer, agravando ainda mais u distorção na pai·
sagcm natural. Tenho a certeza de que os meios técnicos que se nos
oferecem hoje para a abertura de estradas poderiam e deveriam vir
cm dt:fr.:sa du natureza, no invés de logrurmos com a sua utilizaçilo,
resultudos cutastróficos. Hú algumas décadas atr(IS, apesar de re-

cursos primitivos, foram construídas a antiga Rio-Petrópolis e a
Tcrcsópolis-Petrópo'.is, amha~ belíssimas, respeitando a topograna e
os ambientes naturu1s c prmcipalmcntc encarando a natureza como
um elemento u respeitar. c não como um desafio.

Nas estradas rasgudus na Amazônia, dois tratares gigantescos li·
gados entre si por uma corrente com 100 metros de extensão devastam 50.000m' de mata cm 90 minutos, e toda a vegetação da área é
amontoada c queimada, sem qualquer estudo de aproveitamento das
espécies, cm nrborizaçào rodoviária ou urbana. Simultaneamente a
este desperdício, a quase totalidade dos hortos do Pais se dedica a
cultivar o que é convencionalmente utilizado nos jardins, numa
flagrante inversão de papéis. Se os administradores desses hortos não
fossem tão ineptos, puderiam fazer compreender que a nossa nora
merece c deve ser utilizada, ao invés de se promover o desvirtuamen·
to da paisagcm, com a utilização maciça de espécies exóticas.
No horto de Manaus cultivam-se roseiras, pinheiros no
Maranhão. cspatódias cm Fortaleza. enquanto as Cássias, lpês,
Mulungus c milhares de outms úrvores de nosso ambiente natural
são desprezad;JS como inato.
Os exemplos citados bastam para caracterizar como caótica a
situuçào brasileira, cm termos de conservacionismo, Suas dimensões,
no entanto, demandam o cstubclccimento de uma politica de preservação correta. Na opiniflo de Aziz t\b'Sabcr, geógrafo do mais altc
nível científico, o preço que se pagou e que estamos pagando pelo
progresso, compromete nosso patrimõnio natural. Nas dimensões do
território cm que vivemos, deveriam ttr sido r~:servadas intcgralmen·
te, úrcas signific~ativus como garantiu do equilíbrio natural. Não fo.
ram respeitadas, c hoje boa parcela do território carece de sua açilo
benéfica. Onde, por contingências sócio-econõmicas, ainda hú
permanência de matas desse quilate, é neccssúrio demarcar essas
árcus. Ab'Sabcr denominou-as "Reservas de Biosfera", Nas regiões
onde a devastação eliminou a possibilidade de se estabelecerem
"Reservas de Biosfera", de sugere a criação ou manutenção de .. Fil·
tros de Biosfera", Medições realizadas nas imediações da Serra da
Cuntarciru c nas ~:ncostas da Serra do Mar. provaram que estas for·
m:acões ~atu:1m como vcrdaddros filtros de poluiçiio. I! certo que u
situuçiío de São Paulo ugruvar-se-iu se ni10 existisse a contribuição
dessas fni.·ws de vegetação. A oficializução de medidas protetorns
desses nitras de biosfera existente em nosso território dependeria de
lcvantumentos cm todo o P~aís. pma determinar sua c:fetividude no
combate li poluição. Como medida complcmcnwr. seria convcnie.nte
sua crinção onde estes se lizcssern neccssúrios. O terceiro tipo proposto, denominado "Reserva lntcgrnl", correspondeu uma zona de
intcrvcncào mínima humana. para fimalidade cientifica. O acesso fica
exclusivamente reservado para essas utividades. Uma grande série de
(arcas cnquadrdveis neste regime é (,.'onhccida por cientistas de campo,
c a SUPREN (Superintendência de Recursos Naturais do JBGE) po·
dcr:l complcmcntía·lu, atn1v~s de simples cumprimc:nto de suus finali·
dudcs ou funções. f: importuntc dcsttlcur que as dimensões de
algumas dessas :'lrcas são haslllntc mzoúveis cm termos de custo de
dcsapropriuçüo. C:.1so seja impos-;ivcl estn ol'icializaçào Ab'Suber
sugere aindu a rossihilidadc. da compru utruvés da constituiçüo de
um condomínio de entidades de pcsquisus intc:ressudns nnqueln
l'ormaçàll csp~:cílica. Na seqílência dcstu rroposicào, denominou-se
"Rescrvus N:llurais", ús zonas de proteçào integral du nuturezu com
ucesso condil.:ionado, tendo por lim rrescrvur os interesses cicntíli·
cos, históricos c estéticos, paro.a cl'cito de cultura c lazer.

Essa tipologia sugerida por Ab'Sabcr encontra alguns pontos de
contuto cnrn outros l'StuUns neste terreno. inclusive com próprio

Código Florestal Brasileiro. O Código, porém, não aborda os proble·
mas referentes a reservas de biosfera.
Se existem diferenças entre os diversos estudos de eminentes
pesquisadores, por que razão não constituir uma comissão de alto
nível com esse cien.tista, que possa caracterizar os diversos tipos de
áreas a preservar? Desta forma podcr-sc-ia estabelecer dcnniti·
vamcntc uma política de preservação em nosso Pais. Nesse ponto,
gostaria de chamar a atenção de V.Ex•s pura um fato que julgo da
maior importância: a natureza não aguarda soluções burocráticas.
Pouco adianta determinarmos, através de leis, a preservação desta
ou daquela área, se estas leis não são posteriormente observadas. O
Parque Nacional da Chupada dos Vcadeiras, criado pelo Decreto Fcdecai n• 49.875 em 1961, tem um projeto de redução de sua área pura
cercu de 170.000 ha., devido à grande devastação, às fazendas de
gado c ao desvirtuamento de suas nnalidades. O Parque do Xingu foi
atravessado por umu rodovia. No Parque Nacional do Monte Pascoal os remanescentes dos !ndios Pataxós têm poucas possibilidades de
sobrevivência, c houve um ex-Ministro de Transportes que mandou
limpar as úrcas fronteiras do mato, para favorecer a visibilidude dos
turistas, desde a BR-101. Esses exemplos c essas medidas, resultan·
tcs de total incompreensão, reforçam minha opinião de que, o que te·
mos criado silo apenas manchas verdes no mapa do Brasil. Para que
esses manchas se tornem efetívamcnte Parques Nacionais ê preciso
dotá-las de recursos compatíveis com seus propóstitos, e que se colo·
que sml dircçiiocm mãos reconhecidamente capuzes.
O fato de conseguirmos manter áreas-monstruários de meio·
ambiente não assegura, entretanto, um estágio ecológico conveniente
ao homem. De pouco adianta nosso território possuir 40% de áreas
com florestas nativas, se esta parcela se concentra na Amazônia, e no
resto do País temos Estados com 3%, como no caso 'do Espírito
Santo, ou 8% como em Silo Paulo. No entanto, se pudermos contar
com u iniciativa privada, através da criação de incentivos, muito nos
aproximaremos da meta, qual seja, atingir um ponto de equilíbrio
homem/natureza que vai possibilitar um modo de vida mais huma·
no.
A legislação do Imposto de Renda prevê abatimentos como
uma forma de incentivar os reflorestamentos econõmicos. Se, na opi·
niilo dos cientistas, a preservação do ambiente é mais urgcn.tc do que
u solução dos nossos problemas econõmicos, já que estes se agrava·
rão irremediavelmente com a degradação ambiental, por que não dar
incentivos muito maiores para as pessoas físicas ou jurídicas que se
propuserem a realizar projetas de manutenção e de recuperação
ccológiea? Dessa rorma lograríamos obter um incremento nas realizações conservacionistas, ao mesmo tempo cm que esturramos
tornando nnanceiramente interessantes as incursões da iniciativa
privada na nossa busca de equilíbrio. Tomando como base o grande
incremento havido nos reflorestamentos econômicos, após o
estabelecimento dos incentivos nscais. podemos pressupor ser
signincativo o potencial, em bases nnanceiramente mais interes·
santcs, de contribuintes interessados em manutenção ou recuperação
ecológica. Neste esquema, o aspecto manutenção assume grande
importi1ncia, nu medida em que contribui cfetivamente no automático levuntamcnto c posterior preservação de grande parte das forma·
ções ccológic11S signincativas no ambiente brasileiro. indcpenden·
temente de suas proporções. Vantagem que também considero
ponderável é o fato de que, com esses incentivos, apareceria uma
neccssidudc de análise do contribuinte em relação à natureza existcn·
te cm suu propriedudc, o que cfetivamente colabora na conscientiza·
ção du importúnciu da natureza original. fácil vcrincar a importân·
ciu dessa conscicntização, se analisarmos a maneira como o Código
Florcstul é desrespeitado impunemente: u Volkswagen produziu, na
Amuzónia, o muior incêndio cm toda u história do Planeta, detecta•
do por sutélitcs urtinciais, fato que cu usou intranqUilidade inclusive
no exterior. O carvuo vegetal é produzido a distâncias superiores u
300 km, cm pleno ccrrudo, c conduzido em caminhões ils siderúrgi·
cas próx imus u Belo Horizonte, que, pelo Código, suo obrigadas a
produzir a madeira equivalente ii consumidu (Artigo 21). Mesmo u
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Lei de Protecão à Fauna ' desrespeitada freqUentemente e chega a
incentivar esse desrespeito utruvós do artigo 6 que diz:
"O Poder Público estimulará a formação e .o funcipnamento de clubes e sociedades amadoristas de caça c de tiro
no vôo, objetivando ulc:mçur o espírito associativista para n
prútica desse esrortc."
Se nosso problema é conservação de nora c fauna, discordo c~te·
goricamente de uma lei que estimula n caça, mesmo em regtme
amadorista.
No jornal O Estado de S. Paulo, de 13 de fevereiro de 1976, o
Presidente da Associação Gaúcha de Proteçilo ao Ambiente Natural
-José: Lutzcmbergcr, denuncia:
"Continuam as derrubadas em lugares c condições
proibidas; continuam as derrubadas sem licença; continua a
concessão de licenças para derrubada sem prévia inspccilo do
terreno, o que o levu a autorização de derrubadas ilegais;
continuam as queimadas e a caca ilegal; continua a cxploraçào irracional de espécies c espécimes raros e ameaçados da
flora e fauna; continua u destruição irreversível de preciosos
ecossistemas c rormacões irrecuperáveis; e continua o urcflo·
restamcnt<i" especulativo, muitas vezes às custas de norestas
nativas intactas c untes não ameaçadas."
Masé impossível aqui relatar todos os desrespeitos e abusos que
tenho testemunhado. Levaríamoshoras a fio.
Entretanto, há um abuso monstruoso ocorrendo no País, e que é
o maior crime que se pode cometer contra a Economia, a Cultura e a
própria Vida Humana. Envergonho-me, como brasileiro, de ter sido
obrigado a denunciar, ainda em 1973, o uso de "agente laranja" cm
nosso território. Por ter sido o primeiro a fazer tal denúnica, recebi o
seguinte telegrama do IBDF:
"Tendo em vista sua entrevista o Estado dt S. Paulo,
nesta data, solicito in.dicaçõcs mais precisas áreas Amazônia
onde estão usando herbicidas contendo agente laranja. Paulo Aze•edo Beruttl, Presidente do IBDF."
Este telegrama chegou às minhas miles, cm 4 de fevereiro de
1976, ou seja, três anos apOs minha primeira denúncia. A resposta foi
a seguinte:
"Ausente País, convidado especial ONU a Nairobi,
tomei conhecimento seu telegrama atrasado. Somente V, Ex•.
tem possibilidade conhecimento locais aplicação agente
desfolhante. Além de considerar minhas declarações motiva·
das interesse defesa meios naturais queira considerar,
também, declarações atincntes mesmo assunto emitidas
entrevistas pelo Prof. Amílcar Vianna da Universidade de
Belo Horizonte, Wnrwick Kcrr, Presidente Instituto Nacio·
na! de Pesquisas da Amazônia, Camilo Viana, Diretor da
Sociedade de Preservação do Recursos Naturais - SOPREN
- do Pará. Numerosos outros estudiosos problemas
prcscrvaçilo da Natureza podem também depor sobre a matl:·
ria, embora somente V. S.• possa indicar localidade emprego
referida substância.- Roberto Burle Marx."
Minhas fontes de rcferi:ncia se resumem naquilo que a imprensa
publica ou nos depoimentos daqueles que tenham tido a oportuni·
dade de constatar na prática tal uso.
De acordo com esses dados, lamentavelmente n situação é
desalentadora, Na verdade, os dcsfolhuntes qulmicos já desfilaram
por todo o Pais onde alguma formação no restai estorvasse os interes·
ses imediatistas de alguns.
O Jornal de 17 de junho de 1973 notificou a intenção dos Esta·
dos tinidos, com estoque de 2,3 milhões de galões do agente laranja,
de colocar o produto em Território Brasileiro.
Segundo O Globo de 18 de novembro de 1973, a Secretaria de
Agricultura do Estudo de Suo Paulo constatava a aquisição de agente laranja por agricultores Paulistas. O mesmo jornal, no mesmo dia,
noticiava a utilização do dcsfolhane cm São Paulo, Mato Grosso e
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Pará. A nota acrescenta a informação de que o Fisiologista vegetal
[)antas Machado, do Conselho Nacional de Pesquisa, estaria sendo
procurado cm Brnsllia por empresas revendedoras de desfolhantcs,
quc pretendiam se instalar na Amazônia. O Eatado de Minas de 14 de
fevereiro de 1976 veiculou a mesma noticia.
O cientista Warwick Kcrr, Presidente do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, alerta para o uso de agentes qulmicos que
trazem perigos sérios l: fauna, nora, c meio biológico, denuncia as
·'companhias fornecedoras desses dcsfolhantcs aos agricultores e
empresas agropecuárias do Sul, no Jomal de Santa Cltarlna de 3 de
fevereiro de 1976.
Se cu, como particular, pude reunir alguma documcntaçi\o
sobre o assunto, com mais razão o IBDF, que tem uma estrutura
criada para detectar c fiscalizar esses abusos, deveria estar apto a
responder ao telegrama que enviou.
Compreendo que a tarefa de fiscalização de nosso Território é
árdua. A possibilidade de auxilio do Exército, a quem cumpre dcfcn·
der a integridade do Território Nacional, merece ser analisada, pela
facilidade de colocar em funcionamento uma eficiente máquina de
fiscalização. Essa facilidade resulta dirctamentc da dispersão, cm
todo o Território Nacional de unidades do Exército. Adotada tal
medida, além da ação prática imediatamente decorrente seria ainda
atendida a conveniência ou vantagem da conscientização nesse sentido de todo o efctivo do Exército bem como dos jovens em idade
militar. Da mesma forma que os Batalhões de Engenharia colaboram na construção de rodovias de maneira tua eficiente, abrir-se-ia,
com essa sugestão, uma outra área de atuação, que seguramente
seria encarada com respeito c simpatia por parte da população.
Ao encerrar esse depoimento, gostaria de deixar claro que as
denúncias c sugestões foram feitas por quem compreende c ama a
natureza. As medidas para conservação ambiental silo diliccis de pôr
em prática c caras a curto prazo. Muito mais oneroso será o desprezo
ou o descaso. Por isso procurei enfatizar a conscicntizaçi\o, ao meu
juízo condição indispensâvcl à co-existência do homem dito civiliza·
do, com a natureza dita selvagem. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Neste instante, a
Presidência passa à fase de perguntas a serem feitas aos ilustres
Conferencistas.
Em primeiro lugar, está inscrito o Senador Agcnor Maria, a
quem concedo a palavra.
O SR. AGENOR MARIA -Sr. Presidente, Srs. Conferencis·
tas:
A oportunidade que o Senado nos proporciona da presença dos
Senhores entre nós é de suma importância, porque, na realidade,
podemos observar que a ocupação da Amazônia, tendo cm vista a
necessidade do povoamento daquela área, representa um dos proble·
mas mais difíceis da atualidade.
O capital -como nós sabemos- ele é predatório, imediatista •.
soma lucros. Assim sendo, se o capital chega à Amazônia, com toda
a liberdade, ele vui, dentro dessa liberdade, buscar o lucro. Enti!o
será a luta do capital contra as riquezas naturais da Amazônia. Acho
isto altamente nocivo c prejudicial ao comportamento das norestas
hctcrogêneas daquela área.
Acredito que os incentivos fiscais têm dado oportunidade ao
homem, mas têm sido totalmente contra a natureza. I> preciso que se
compreenda que os incentivos fiscais têm beneficiado o homem,
como individuo, cm termos de lucro, mas têm prejudicado alta·
mente a conscrvaçílo da natureza.
Em verdade, o incentivo fiscal tem sido altamente prejudicial à
prcscrvuçilo da natureza, porque aquele que o usa, nílo o faz tendo
cm vista a prcservuçuo do habitat, propriamente dito, mas sim tendo
cm vista os lucros imediatistas que os incentivos fiscais podem propi·
ciar. Entre uma e outra coisa hã uma profunda diferença, diferença
esta que precisa ser analisada, pelo Governo, com bastante patriotis·
mo,
Em segundo plano, temos o problema do renorestamento. O
reflorestamento para as âreas já despovoadas, já sem mutas, acho,
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ponto, justo. Mas erradicar uma norcstu nntivu pura

rcOorcst;ipl~l

Quarta-feira 23 543

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11)

o capitul. O Poder do Estado existe para isso. E o capital -já dizia

con'iiJcro isto um abuso, c assim considero porque Augusto Com te- é um bem social c deve ser usndo socialmente.

todos snhcmos que isto, para começo de história, faz desaparecer u
faunu. ficundo uma llorcsta, realmente, dcsc:rtu.
Conforme falou, hít pouco, o ilustre conferencista, n noresta
hctcrogênca possui uma vuriedudc de árvores, sendo que muitas
delas nem foram analisadas ainda pelo homem, estudadas pelo
homem. Desse modo, dcsapurecc uma árvore que não foi estudada, e
isto cm benefício de que'! E quando precisamos conservar esse
património, putrimónio que u naturt.:zu nos deu e que temos a obrigação de conscrvô-lo. Acredito que possamos explorar a Amazónia
mcionalmcntc, mas o capital é irn1cional. Não podemos encontrar
racionalidade com o capital. Daí por que acredito que i: muito
importante que o Governo, tendo cm vista essa rculidude, chegue à
conclusi'lo de que se a terra pertence ao homem, a árvore também
pertence.
Ultimumcntc, o Governo tem liberado enormes áreas na
Amazônia, de 50, 100 ou mesmo 200 mil hectares de terra; e nu hora
cm que esses cttpitalistus recebem a título dessas propriedades, eles
vão f:w:r uso li essas propricd:~dcs cm termos rucionais? Nilo, será cm
termos lucrativos. O que buscam nu t\muzõnia é o lucro imediato. O
capitul, podendo ganhar o dinheiro hoje, não deixa para amanhã,
absolutamente.:.

Fico muito grato com a presença de V. S•s, aqui, c acredito que
essa tutu é de todos os brasileiros bem interessados no futuro do
nosso País. Muito obrig:tdo.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o
Semtdor Adulhcrlo Sena.
O SR. ADALBERTO SENA- Eminentes Drs. Roberto Burle
Marx c Luiz Emidio de Melo Filho, tive nesta manhã duas imensas
satisfações: a de conhecer pessoalmente um homem que já era alvo,
há muito anos, de minha admiração, porque há muito tempo venho
preocupando-me com esse problema da defesa e da preservação de
nosso recursos naturais; refiro·mc ao Dr. Roberto Burle Marx, cujos
trabalhos venho acompanhando, na medida do possível. E ainda há
pouco, no momento da apresentação de S. S•s eu tive ensejo de
recordar uma lembrança que ficou inapagável em minha memória: a
da sutt cumpunhn, du suu luta, da sua reaçrto inflexível contra por
exemplo, a destruição ou alienação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tcntuda por nqudcs que pensam muis nos lucros, na
urbani?.açào, nn transformucüo, de áreas em apartamentos, para
exploruciio, do que nesse dever qut:: se tem para com a natureza. para
com a Píttriu c até pma com Dt::us. A outra satisfacüo foi u de rever
um volho amigo c companheiro no ensino particular do Rio de
Janeiro, o Dr. Emidio de Melo Filho, que comigo lecionou no Colé·
gio Independência, hit mais de 30 anos: c de recordar·me que,
naquele tempo, jít de cm estudos no Parque de ltnt!aia -do qual,
frequentemente, me falava - jít demonstrava essa mvenclvel vocação, que todos podemos admirur através da palestra com que nos
encantou neste momento.
Mas, como membro, embora suplente, da Comissão de Agriculturu, gostaria, cm primeiro lugar, de fazer uma pergunta no Dr. Luiz
Emídio de Melo Filho, embora sua conferência nos tivesse satisfeito
sob todos os pontos de vista. S. S• l'ulou que i: infenso, i: contr?ri.o
à incrcmcnt:Jçüo du pecuária na Amazônia. Mas, como u Amazon111
ê um mundo, c o que é vitlido cm determinada parte pode nlo ser cm
outra, pergunta riu uo meu nobre colega- permitn·me assim chamá·
lo- se essa suu posição também é vltlida pura o meu Estudo, o Acre,
que por l'clicidudc V. S• conhece. Esta u pergunta que fuça inicial·
mente.
O SR. LUIZ EMIDIO DE MELO FILHO- Sr. Presidente,
tomarei u liilcrdudc da abordur, conjuntamente, as intervenções de
umhos, os ilustres Scnudorcs LIUC aqui munil'csturnm comentt\rios U

O capital predatório é uma fcru social, é um monstro que deve
ser contido. Esse caso da Volkswagcn é de pasmur, c penso mesmo
que seria o caso de se pedir ao Governo alemão que contenha a
Volkswagcn. (Risos.)
Ao Senador Adalberto Sena, ilustre companheiro de outros tempos, a quem revejo com tanta sutisfação, agradeço as refcri:ncias
feitas à minha pessoa. E quanto ao temu especifico de sua pergunta,
a questiio da pecuária, só posso dizer que a esse respeito há vários
aspectos a serem unnlisados. A pecuária cxtcnsivu, no mundo de ho·
jc, ê discutível, pois na Europa, por exemplo, a pecuária nào é prati·
cada cxut~tmente por ser impossível. E nós pruticamos a pc:cuária
extensiva, aqui, porque ainda temos terras extensas. Em verdade,
porém, essa pecuária destrói essas terras. Daí por que aqueles que
criavam gado cm Minas Gerais o transferirum pura Mato Grosso.
Caberia, então, a indagação: depois, quando acabarem com as terras
de Mato Groso, para onde iriio? O mundo i: finito. Esse problema
existe. Desse modo, ·acho que mesmo nO t\crc, cm Roraima ou cm
Mato Grosso, u pccuúria extensiva nüo é conveniente ecologicamcn·
te.
O SR. ADALBERTO SENA- O que acontece ê que a maior
parte desses compradores de terras se dirige para o Acre. V. S• deve
saber disso, pois ultimamente tem havido uma corrida, aliás incentivada pelo próprio Governo do Acre, para aquisição de terras por
empresas agropaulistas, paranaenses c gaúchas. Entretanto, como a
economia da borracha estava em declinio, é passivei que ainda se
recupere- tenho esperanças nisso- e esses homens estão pensando
muito nu pccu{lria: c como o Governo estava interessado cm abrir
uma cstrudu ligundo u Transacreuna ao sistema rodoviârio peruano,
eles achavam que seria uma grande fonte de riqueza, para nós, expor·
tarmos os produtos pecuários paru o estrangeiro, através dos portos
do Pucilico, e mesmo para o Peru. Era essa uma expectativa de novos
rumos que u economia ucreana está tomando. Entretanto. como o
Governo está atualmente muito interessado em fomentar, novamente, a indústriu extrativu da borracha, é possível que a nossa economia
volte aos velhos modelos. Mas, se isso não for possível, acho que
poderia mos aproveitar, por exemplo, aquelas regiões que têm campos naturais, como em Rondônia, ou em Lábrea. na Amazônia,
onde também existem campos naturais. Então, i: possível que pelo
menos nessas regiões a pecuária poderia desenvolver-se. Qual a opinião de V. S• a respeito?
O SR. LUIZ EMIDIO DE MELO FILHO- A pecuária das regiões de campo é, evidentemente, menos danosa, do ponto de vista
ecológico, do que nas regiões de floresta. evidente que tendo-se
uma noresta para fazer campo de pastagem, isto terá um curto ciclo.
Seria, assim, destruir-se algo de grande valor para outro de valor
trunsitório, pura benelicio de um individuo, o que socialmente não
significa nada. A pecuária, inclusive, dá pouco emprego, como
V, Ex• sabe, dt\ pouca contribuição cm salários. Creio que a melhor
pecuúria i: aquela que se fuz em pequenas parcelas, com toda a
t~cnologia moderna.
Acredito, uindu, que em rclaçilo a esse problema de produção c
proteína, a criuçilo de boi dá um baixo rendimento. A criação de
animais silvestres pode produzir mais protcinus do que o boi; dá
mais trabalho, exige mais tecnologia, mas já há resultados, no
mundo, mostrando isso. O boi é a aplicação da lei do menor cs(orço.
No Brasil sol tu-se o boi no campo c ele se criu, naturalmente. Então,
ar seria, diríamos, uma pecuária mais silvestre. Muito obrigado.

e.

O SR. AGENOR MARIA - A norcsta homogi:ncu nilo vai
corresponder, nem de longe, no que realmente determina a natureza
utruvés dus norestus nativas.
O SR. ROBERTO BURLE MARX- Ilustre Senador Agcnor

Maria, acredito que u norcsta homogi:nca, nu Amazônia, 1: uma
cnmunicaçUo feita.
intrusa.
Estou intcirumcntc de acordo com o que falou o Senador
Agenor Mariu, porém. a função do Estado é, cxutumcnte. disciplinar
O SR. AGENOR MARIA- Muito bem!

544 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

O SR. ROBERTO BURLE MARX -O que temos que fazer
nn Amazônia é conhecer a floresta heterogénea c usá-ln sabiamente.
Eu pergunto: que cultura daria a Amazônia, que já deu a borracha, a
castanha, a piaçaba e outros recursos florestais?
O SR. AGENOR MARIA- Acho que nMnão podemos ir de
encontrou natureza, devemos é aprender com a natureza.
O SR. ROBERTO BURLE MARX- Exatamcntc.
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transformar um remédio em panacéía nacional, eu sou contra. E
quanto aos incentivos, acho que hoje estamos evoluindo no seguinte:
limitar o incentivo para reflorestamento e criar um incentivo para a
conservação. Quem tiver uma árvore e nilo a derrubar ganha incentivo, ganha prêmio, ganha dinheiro. Entilo, o capital que gosta de
dinheiro vai começar a se tornar capital conscrvacionístn.
O SR. AGENOR MARIA- Ao contrário.

SR. ROBERTO BURLE MARX- Justamente. E os impostos
O SR. ADALBERTO SENA - Sr. Presidente, cu gostaria de
de
derrubadas
deveriam ser enormes, invertendo-se o quadro.
fazer também uma indagação ao Professor Burle Marx. !;: a respeito
do que S. S• disse, e com muita razão, que em vez de nós estarmos
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércin) - Com a palavra o
reflorestando, aproveitando os incentivos para reflorestar com árvo· nobre Deputado Henrique Cardoso.
rcs exóticas, como o Eucalyptos, o que seria uma visão horrlvcl, por
exemplo, uma parte do Amazonas transformado num eucalíptal. Só
O SR. HENRIQUE CARDOSO- Nobres Conferencistas, sou
isso seria uma visão horrível, dentro da qual nós nos destacamos. um homem da região cacaueira da Bahia, e quero trazer, aqui, uma
Mas, tenho a impressão de que muita gente está aproveitando estas pergunta para retirar de um impróprio um conceito que faço de erro
árvores por causa da facilidade de acesso às mudas. Aqui em ou de acerto do órgão que representa a fiscalização ou o incentivo da
Brasília, mesmo, conheço pessoas, inclusive, até uma que é das implantação da lavoura cacaueiro.
minhas relações de parentesco, que está plantando eucalipto porque
Alguns fazendeiros ainda 'tratam de fazer a implantação do
teve facilidade cm arranjar mudas de eucaliptos c de pínus, mas cacau, que por simples decreto foi considerado também árvore de
tenho certeza de que se houvesse mais facilidade de arranjar mudas reflorestamento, na base de cultivo sob as árvores de grande porte,
de árvores naturais, ou então mais adaptáveis, aqui, à região do permanecendo assim aquela posição de floresta heterogénea. E
cerrado, talvez elas não dessem essa preferência baseada, como se vi:, outros que, aceitando as imposições da CEPLAC e do próprio
em razões de facilidade e de economia. Relativamente ao caso da Banco do Brasil, fazem o devastnmento geral com a queima, plantio
Amazônia, acho também que os órgãos não estilo facilitando, pelo de bananeira, para o sombreamento das arvorezinhas plantadas, os
menos atualmentc, pelo que sei, a facílídade de acesso a mudas de cacaueiros plantados, e se chega à conclusão de qu~q_11cm quiser um
plantas, e refiro-me a mudas em condições sadias, que possam facili· financiamento para essa plantação hâ de obedecer àquela última imtar esse reflorestamento das partes já devastadas que, como V, S• posição: derrubada geral da mata, queima, plantio de bananeiras padiz, já são bastante extensas. Acha V. S• que os órgãos federais c ra depois fazer a implantação do cacaueiro. Pergunto entilo, aqui, coestaduais poderiam concorrer nesse sentido?
mo, técnicos, se não haveria uma posição de defesa ecológica, muito
O SR. ROBERTO BURLE MARX - Eu teria certeza de que mais eficiente, se a CEPLAC e o Banco do Brasil permitissem o fi.
com o incentivo a uma série de espécies brasileiras nós poderemos ter nanciamento de cultivo dessas áreas na base do que nós chamamos
resultados positivos, mas é preciso que estas experiências sejam feí· plantio em cabroca, retirando as árvores de pequeno porte, deixando
tas. Nós, quando falamos de reflorestamento, sempre levamos cm as de grande porte, e sob estas árvores fazer a plantação do
conta eucaliptos e pinus, mas se eu quisesse, vamos supor, fazer o cacaueiro. Essa a pergunta que quero fazer.
plantio de jacarandá, em grande escala, cu não encontraria as
mudas. De maneira que tenho a impressão de que os outros é que
têm que ser equipados de maneira diferente, o que não foram até ago·
ra. Por exemplo, ao lado do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro,
havia o Horto Federal; e este o que fazia? Plantava pinheiros para
serem vendidos durante o Natal. No entanto, existem muitas outras
espécies de árvores. Caberia mesmo a indagação: onde é que se está
fazendo o cultivo, vamos dizer, consciente, em grande escala, de
·madeira dé lei brasileira? Não se vê quase. De maneira que acho-que
nesse sentido, tem que haver outra orientação e, se passivei, hoje,
porque acho que essa parte está quase que completamente abandona·
da.
O SR. ADALBERTO SENA- Tenho a impressão de que se
quisessem plantar eucalipto na Amazônia, as mudas estilo aí, à
vontade, por preço barato, etc., mas não encontramos as mesmas
facilidades. Aliús, até o caso da borracha, mesmo, que os clones da
borracha, os primeiros, não deram resultados. Ainda hoje existe essa
dificuldade lá, que parece, será superada, agora, pela SUDHEVEA.
Muito obrigudo a V. Ex•.
O SR. ROBERTO BURLE MARX- Com relaç~o à interven·
çào do Senador Adalberto Sena. cu gostaria de dizer umas poucas
paluvrlls. Acho que rcOorestur a Amazônia com eucaliptos chega a
ser, até ecologicamente imoral. (Risos.) Mas nílo é só isso. Na minha
leitura abordei um ponto que está dirctumcntc ligado a isto:/: a ques·
lilo dos hortos municipais. Porque o município precisa de cuidar do
seu pulrimônio Ooreslal, do seu reOorestumento, de seus parques, de
suas rodovias, de sua arborização urbana. Entilo, é indispensável que
as árvores locais sejam cultivadas no local. O eucalipto/: uma espécie
de uma gripe vegetal que cresceu pelo Pais e que está ui endêmica.
Nos nuo somos contra o eucalipto: ele fornece madeira cm quuntí·
dade razo(lvel, tem suas indicuciles como qualquer remédio. Mas,

O SR. ROBERTO BURLE MARX- Em relação ao cacau, sei
que foram feitos estudos pela CEPLAC, que demonstraram rendi·
mentos favoráveis das condições sem proteção de mata. E esses estudos determinaram a orientação para essa nova forma de plantio do
cacau. Eu não me qonsídero técnico, nilo tenho talvez condições para
discutir o problema em profundidade. Entretanto, eu me permito
lembrar que a cultura do cacau na Bahía já tem um alonga experiência. Este cacau é uma fonte de riqueza, na forma de cacau sob a
proteçilo florestal. Essa proteçilo florestal é benéfica ao solo, ao
ambiente e à fauna. Bcomo o café, que é umv planta que cresce bem
na floresta e fora dela. Entretanto, fora da floresta, depois de algum
tempo, o café decaí; sob a floresta o café permanece, propriamente,
ad lnOnltum. De modo que, creio, terá maior rendimento a prazo
mais curto: no outro caso, um rendimento talvez um pouco inferior,
mas a prazo mais longo.
Acho que, do ponto de vista da sabedoria, deveríamos deixar
quem quisesse permanecer com o regime antigo, que ecologicamente
f: mais conveniente,
O SR. HENRIQUE CARDOSO- Agradeço penhoradamente
a informaçilo, que me tirou um argumento que a minha próprí•
consciência me determinou, e na palavra de um técnico sinto-me
satisfeito, pura me posicionar cm futuras discussões sobre o proble·
ma, porque defendo a tese de que o Banco do Brasil nílo pode e não
deve se retirar da área de financiamento aqueles fazendeiros que desc·
jem ujudur a ecologia do ambiente fazendo a ímplantnçílo do cncuu
sob a próprio floresta heterogi:nca.
Muito obrigado a S. Ex•

o SR. PRESIDENTE {Orestes Qui:rciu ) -Concedo a palnvra
11 Diretora du Divisílo de Proteçílo da Natureza do IBDF, Dona
Ma riu Tereza Jorge Pádua.
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A SRA. MARIA TEREZA JORGE PÁDUA - Queria tecer
algumas considerações - se a Prcsidencia me permite - c dizer ao
Dr. Roberto Burle Marx que estamos no Brasil. Acho que a parte de
conservação da natureza é um problema brasileiro, c parece-me que
mudar de órgão a parte de parques nacionais c protcçilo dos recursos naturais renováveis, cm especial nora e fauna, não é o problema
de momento. O que nos tem faltado, no IBDF, durante muitos anos,
silo recursos humanos c financeiros.
V. S• mencionou, por exemplo, o Parque Nacional Chapada
dos Vcadciros. Para desapropriamos esse parque prccisarlamos de
I 50 milhões de cruzeiros, enquanto o nosso orçamento para todos os
parques, este ano, é de 48 milhões de cruzeiros,
Parece-me, também, que se se passasse para cima, sem uma
estrutura adequada c sem recursos humanos c financeiros adequa·
dos, o problema persistiria.
Quero, também, lembrar ao Dr. Roberto Burle Marx que esse
Departamento de Parques c de Protcção da Natureza do IBDF foi
dirigido, durante 8 anos, pelo Dr. Alceu Maianinc, que é um grande
conservacionista brasileiro - acho que niguém pode discurtir isto e ele também não conseguiu sozinho muita coisa. O Sr. Jose Cândido
Melo Carvalho também nos ajudou no IBDF por 2 anos c também
pouco conseguiu. O IBDF sozinho não pode conseguir muita coisa.
Acho que é muito perigoso mudarmos de IBDF para SEMA,
simplesmente, No futuro, teremos, evidentemente, o Ministério do
Meio-Ambiente, com uma legislação única de recursos naturais, que
solucionará todo esse problema. Mas, com a mudança, haveria uma
descontinuidade com relação à tradição administrativa e outras
coisas mais.
Se o IBDF contasse com recursos e técnicos suficientes, de alto
nível, ele também poderia fazer esse trabalho, não me resta sombra
de dúvida quanto a isso.
E quero ainda informar aos Srs. que o IBDF tem estudado mui·
tos dos aspectos abordados por S. S• Por exemplo: o Código Flores·
tal, cuja modificação estamos estudando.
Apresentamos ao Ministério da Agricultura uma Lei de
Conservação da Natureza, que previa a participação das Forças
Armadas para a fiscalização.
Evidentemente, não estou aqui para defender o IBDF, mas nin·
guém discute que a nossa fiscalização seja ineficiente; ela o é. Mas, é
um problema muito mais de conscientização do povo brasileiro suponho- porque um outro Exército brasileiro para fiscalizar cada
brasileiro seria dificílimo c muito caro. Então, suponho que deveria
ser um problema de conscientização, com a participação das Forças
Armadas, já prevista num projeto de lei que encaminhamos ao Ministério da Agricultura, como jã citei, e que, também, previa isso.
E um último aspecto que abordarei é quanto à caça amadorista.
Particularmente, detesto caça, mas a minha Divisão libera, todo ano,
a regulamentação da caça amadorista.
Parece-me que as portarias normativas do IBDF são imunes de
qualquer crítica, quanto ao aspecto técnico. ~. outra vez, a problema
de fiscalização. Parece-me, também, que a fauna é um recurso natu·
ral renovãvel, que se bem manejado poderia ser utilizado.
A Inglaterra, por exemplo, tem 2 milhões de caçadores: a ltãli'a
também tem 2 milhões de caçadores c é 1/20 do tamanho do nosso
País, Portanto, parece-me, mesmo, que é mais um problema de fiscalização, de manejo adequado em âmbito nacional.
Estamos tentando, ainda, através de um convenio com a Funda·
ção Brasileira de Conservação da Natureza, presidida por meu ilustre amigo, Dr. Luiz Emídio, poder contratar técnicos de alto nível
para essa parte de conservação da natureza. Silo problemas que nós,
também, reconhecemos, Dr. Roberto Burle Marx, c estamos fazendo
o possível para contornã-los.
Mas o Governo brasileiro c o povo brasileiro têm que saber
que precisamos de recursos, pois sem eles não se implantam os
parques nacionais.
Eu disse, outro dia, nesta mesma Casa, que t~mos 0,28% do País
em parques nncionuis: ocupamos o 68• lugar no mundo, o que não é
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nada. E mesmo esses parques ainda não estilo implantados. Por que?
Porque falta dinheiro para. a sua aquisição. Mas, tendo recursos
humanos c meios poderíamos fazer um trabalho adequado,
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Não temos mais
inscrições para indagações. Em razão disso, como Presidente da
Comissão de Agricultura i:lo Senado Federal, quero agradecer, em
nome do Senado, a brilhante colaboração que tivemos na manhã de
hoje, da parte dO Dr. Roberto Burle Marx c do Prof. Luiz Emídio de
Melo Filho.
Realmente, S. S•s trouxeram excelentes contribuições, que
incorporaremos àquelas já trazidas a esta Comissão, pelo Prof.
Warwick Estevam Kcrr, Superintendente do Instituto de Pesquisas
Agrícolas da Amazônia, c do Prof. Ezcquias flcringer, professor de
Botânica da Universidade de Brasília c que cstâ, inclusive, presente
nesta reunião, a quem, !proveitando a oportunidade, peço escusas
por não ter podido estar aqui na semana passada, quando S. S• foi
recebido pelo nosso Vice-Prcsidente da Comissão, Senador Benedito
Ferreira, representante de Goiás. Estive detido em Silo Paulo,
porque o avião em que iria viajar, ficou impossibilitado de levantar
vôo, devido ao mau tempo.
A essas contribuições se incorporarão, também, aquelas do
jornalista Jorge Bierrembach de Castro, responsável pelo Caderno
Agrícola do jornal O Eltado de S. Paulo, que deverá comparecer a
esta Comissão na próxima quarta-feira, juntamente com o Dr. Apar!·
cio Nunes Noronha, Presidente da Associação Brasileira das Empresas de Reflorestamento, que é, exatamentc, o outro lado, no que diz
respeito aos interesses económicos do reflorestamento neste País.
Quero comunicar que, depois, faremos a publicação de um
livro, con)endo todos esses trabalhos, para que seja distribuído a to·
dos os órgãos e pessoas interessadas, em todo o Pais. ·
Portanto, não só cm meu nome pessoal como também em nome
dos companheiros desta Comissão, agradeço a presença e a
contribuição de V, S•s, bem como a imprensa, que aqui esteve
presente, através de seus representantes, c convido a todos para que,
se possível, aqui compareçam, quando do encerramento deste ciclo
de palestras, na próxima quarta-feira.
Está encerrada a reunião.

(Levanta·se a reunião às JI horas e 20 minutos.)
COMISSÃO DE ECONOMIA
(•) It REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM lO DE MARCO DE 1977
Âs dezessetc horas do, dia. dez de março de mil novecentos c
setenta c sete, na Sala Ru1 Barbosa, com a presença dos
Srs. Senadores Marcos Freire, Roberto Saturnino, Paulo Guerra,
Dinartc Mariz, Augusto Franco, Luiz Cavalcante, José Sarncy,
Franco Montara, Arnon de Melo c Jarbas Passarinho, reúne-se a
Comissão de Economia.
De acordo com dispositivo regimental, assume a Presidência o
Sr. Senador Dinarte Mariz, que declara instalados os trabalhos da
Comissão c que irá proceder à eleição do Presidente c do ViccPresidcntc. Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente conv1da para
escrutinador o Sr. Senador Augusto Franco.
Procedida a eleiçilo, verifica-se o seguinte resultado:
Para Prealdente:
Senador Marcos Freire ............. , .............. , 9 votos
Senador Roberto Saturnino . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. .. . . 1voto
Para Vlce-Prcsldente:
Senaqor Vasconcelos Torres ........................... 9 votos
Senador Augusto Franco ............................. 1 voto
(•) RcpubllcRda, por ler 111[do com lncorrcçõca no DCN, Scçào 11, de 12·3·77, p611. 303,
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Silo proclamndos eleitos, rcs('lcctivamcnte, Presidente c Vice·
Presidente, os Srs. Senadores Marcos Freire c Vasconcelos Torres.
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Marcos Frctre agrade·
cc n seus pares u honra com que foi distinguido c comunica que us
reuniões ordinárias da Comissão seriio realizadas às quartas-feiras,
ils dez horas.
Nttdn mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que
lida e aprovada, serú assinada pelo Sr. Presidente e demais membros
presentes.- Marcos Freire- Roberto Saturnlno- Paulo GuerraDlnarte Mariz- Augusto Franco- Lulz Cavalcante- José Sarney
- Frnnco Montoro- Arnon de Mello- Jarbas Passarinho,

Março de 1977

Após constutar a existência de quorum regimental, o Senhor
Presidente declura abertos os trabalhos, sendo lida e aprovada a ata
da reunião anterior.
Em seguida·, o Senhor Senador Paulo Brossurd passa a
Presidência ao Senhor Senador Domício Gondim, conforme
preceitua o art. 94, parágrafo único, do Regimento Interno, e
apresenta pareceres ils seguintes proposições:
Projeto de Decreto Lealslatlvo n• 26/76- Aprova as contas da
PETROBRÁS c suas subsidiárias PETROQUISA, BRASPETRO c
COPAM, relativas ao cxcrclcio de 1972. (Parecer pelo arquiva·
mcnto.)
Projeto de Decreto Leal•Iatlvo 27/76- Aprova as contas da
PETROBRÁS c suas subsidiárias PETROQUISA c PETROBRÁS
COMISSÃO DE FINANÇAS
Distribuidora, relativas ao ano de 1971. (Parecer pelo arquivamento.)
I• REUNIÃO, REALIZADA EM lO DE MARÇO DE 1977
Projeto de Decreto Leal•latiYo n• 30/76- Aprova as contas da
Às onze. horas do dia dez de março de mil novecentos e setenta c PETROBRÁS c suas subsidiárias, relativas ao exercício de 1973.
sete, nu Sala "Rui Barbosa", presentes os Senhores Senadores Paulo (Parecer pelo arquivamento.)
Projeto de Decreto Lealsiatlvo n• 31/76- Aprova as contas da
Brossard, Ruy Santos, Lourival Baptista, Mattos Leão, Ruy Car·
neiro, Saldanha Derzi, Domicio Gondim, Dirceu Cardoso, Heitor Rede Ferroviúriu Federal S/ A, relativas ao exercício de 1970. (Pare·
Dias. Wilson Gonçalves, Magalhães Pinto, Teotõnio Vilela e Braga cer pelo arquivamento.)
Júnior, reúne-se a Comissão de Finanças.
Projeto de Decreto Lesllllatlvo n• 32/76- Aprova as contas da
Assumindo a Presidência, conforme preceitua dispositivo Rede Ferroviária Federal SfA, relativas ao exercício de 1973. (Pare·
regimental, o Senhor Senador Ruy Santos declara abertos os cer pelo arquivamento.)
Projeto de Decreto Leslslatlvo n• 33/76- Aprova as contas da
trabalhos c esclarece que a reunião se destina à eleição do Presidente
PETROBRÁS relativas ao exercício de 1968. (Parecer pelo arquiva·
c do Vice-Presidente Ja Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente determina sejam distribuídas mento.)
Projeto de Decreto Leslslatlvo n• 34/76 _:.Aprova as contas da
as cédulas c designa para funcionar como escrutinador o Senhor
Rede Ferroviária Federal relativas ao exercício de 1972. (Parecer
Senador Dirceu Cardoso.
pelo arquivamento.)
A contagem de votos apresenta o seguinte resultado:
Projeto de Decreto Legislativo n• 35j76- Aprova as contas da
Para Presidente:
PETROBRÁS relativas ao exercício de 1970. (Parecer pelo arquiva·
Senador Puulo Brossard ............................. 12 votos
mento.)
Senador Ruy Suntos . . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . .. .. I voto
Projeto de Decreto Leslslatlvo n• 38f76 - Aprova as contas da
Rede Ferroviária Federal, relativas ao exercício de 1974. (Parecer
Para Vlce·Presidente:
pelo arquivamento.)
Senador Domício Gondim ........................... 12 votos
Projeto de Lei da Câmara n• 8/77 - Autoriza a reversão ao
Scnudur Dirceu Cardoso .. . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. . . I voto
Município de Formosa, Estado de Goiás, de imóvel que menciona.
Após proclamar eleitos Presidente c Vice-Presidente, respectiva. (Parecer favorúvcl.)
Projeto de Lei da Câmara n• 10/77 - Autoriza reversão ao
mente, os Senhores Senadores Paulo Brossard e Domício Gondim, o
Sr. Presidente eventual convida o primeiro a assumir a direçilo dos Município de Pclotas (RS) do terreno que menciona. (Parecer favorá·
vcl.)
lrt.tba\hos.
A seguir, retornando à Presidência, o Senhor Senador Paulo
Ocupando a Prcsidi:ncia, o Senhor Senador Paulo Brossard
Brossurd
concede a palavra ao Senhor Senador Domício Gondim,
agradece a honra com que foi distinguido, prometendo realizar um
fecundo trabalho cm estreito entendimento com seus companheiros. que emite parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n• 72/75,
Esclarece, ainda, que as reuniões du Comissuo serão efetivadas às que "dispõe sobre a concessão de empréstimos a empregados, pela
Caixa Econõmica, mediante desconto cm folha de pagamento".
quintas-feiras, tts 09:00 horas.
Os pareceres proreridos, após discutidos c colocados em vota·
Naua mais havt:ndo a tratar, c:nccrra-sr:: a reuniilo, lavrando eu, ção, são considerados aprovados.
Cftndido llippcrtt, Assistente da Comissão, a pmente Ata, que, lida
Esgotada a pauta de trabalhos, encerra-se a rcuniilo, lavrando
c aprovada.
assinuda pelo Senhor Presidente c demais membros
eu, Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que,
presentes. - Pauto Brossard - Ruy Santos - Lourlval Baptista lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Mattos Leôo- Ruy Clrnelro- Saldanha Derzl - Domiclo Gondlm
-Dirceu Cerdoso- Heitor Dias- Wilson Gonçalves- MaKalhies
3• REUNIÃO, REALIZADA
Pinto- Teotónio Vlleln- Braga Jdnlor.
EM 18 DE MARÇO DE 1977
(EXTRAORDINÁRIA)
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 1977
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As nov~ horas do diu dezt:ssctc de março de mil novecentos c
c s~.:tc, na SuJa "Rui Bnrhosa'\ presentes os Senhores
Senadores l'auln llrossard - Presidente, Domício Gondim, Saldanha Dcr~i. llclvídin Nunos, Magalhães Pinto, Ruy Santos, Lo~rival
Baptistu, Ruy Carneiro c Wilson Gonçalves, reúne-se n Comissão de
Finanças,
Dcixan1 Jc cnmpun.:cer. por motivos justificndos, os Senhores
s~naUon:~; Tc,lll,,,i.• Vilda, Alc.\andrc Costu, Lcnoir Vurgus, Muttos
Lcf10, Ur:1c~u .lúni\•r. Tarso Dutru, VirJ:!I\io Túvoru, Evclúsio Vieira,
Ui\VHil Rocha c Ruhcrto Suturnino.
~t:tcnta

Às quinze horas do dia dezoito de março de mil novecentos e
setenta e sete, nu Sala "Ruy Barbosa", presentes os Senhores Senado·
res Paulo Brossard- Presidente, Saldanha Dcrzi, Magalhães Pinto,
Helvldio Nunes, Virgílio T6vora, Teotõnio Vilela, Roberto Satur·
nino, Lourival Baptista, Ruy Carneiro, Wilson Gonçalves, Alexan·
dre Costa, Dirceu Cardoso, Ruy Santos e Evandro Currciru, reúne·
se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores
Senadores Lenoir Vurgus, Mattos Lcilo, Braga Júnior, Tarso Outra,
Evelúsio Vieira c Gilvan Rocha.
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Constatando a existência de "quorum" regimental, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos, sendo, cm seguida, lida c
aprovada a ata da reunião anterior.
Logo após, cm cumprimento a dispositivo regimental, o Senhor
Senador Paulo Brossard transmite a Presidência do Senhor Senador
Magalhães Pinto, passando a relatar o Projeto de Lei do Senado n•
24, de 1977, que "reajusta os vencimentos dos servidores do Senado
Federal, e dá outras providências",
O parecer emitido, que é favorável, é dado como aprovado.
Esgotada a pauta de trabalhos, encerra-se a reunião, lavrando
cu, Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
I• REUNIÃO, REALIZADA
EM lO DE MARÇO DE 1977
(INSTALAÇÃO)
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Para 2•·Vlce-Presldente
Senador Nelson Carneiro ..... , . , , , . , , ............... lO votos
Senador Danton Jobim ......... , , ........ , ...... , ... , I voto
Após proclamar eleitos Presidente, 1•-Vice-Presidente c 2•-Vice·
Presidente, respectivamente, os Senhores Senadores Magalhães

Pinto, Saldanha Derzi e Nelson Carneiro, o Sr. Presidente eventual
convida o primeiro a ussumir u direçào dos trabalhos.
Ocupando a Presidência, o Senhor Senador Magalhães Pinto
agradece a honra com que foi distinguindo e manifesta a sua disposi·
ção de exercer t:lo elc:vado cargo cm estreito entendimento com seus
companheiros.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida
e uprovada, serú assinuda pelo Sr. Presidente e demais membros
presentes. -Magalhães Pinto- Jarbu Passarinho- Augusto Franco - Je.,.; Freire - Saldanha Derzl - João Calmon - Domicio
Gondlm - Paulo Brossard - Nelson Carneiro - Helvidio Nun.,. Roberto Saturnino.

Ãs onze horas e trinta minutos do dia dez de março de mil nove.
centos c setenta e sete, na Sala Rui Barbosa, com a presença dos
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 1977.
Srs. Senadores Jessé Freire, Accioly Filho, Lourival Baptista, Ruy
Santos, Marcos Freire, Domicio Gondim, Braga Jllnior, Ruy Carnei·
Ãs quinze horus e trinta minutos do dia nove de março de mil
ro c Franco Montara, rcllne-se a Comissão de Lcgislaçilo Social.
novecentos e setenta e sete, na Sala Rui Barbosa, presentes os Se·
De acordo com dispositivo regimental, assume a Presidência o nhores Senadores Magalhães Pinto - Presidente, Saldanha Derzi,
Sr. Senador Ruy Santos, que declara instalados os trabalhos da Nelson Carneiro, Jarbas Passarinho, João Calmon, Helvidia Nunes,
Comissão e que irá proceder à eleição do Presidente. Distribuídas as Domício Gondim, Roberto Saturnino, Jessé Freire e P:111lo Brascédulas, o Sr. Presidente convida para escrutinador o Sr. Senador sard, reúne-se a Comissão de Rcluçõcs Exteriores.
Ruy Carneiro.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores
Procedida a eleição, vcrifica·sc o seguinte resultado:
Senadores Luiz Viuna, Yirgilio Távora, Arnon de Mello, José SarSenador Jessé Freire ........................ , . , , ..... 8 votos ney, Augusto Franco, Otto Lchmann, Danton Jobim, Giivan Rocha,
Itamar Franco c Leite Chaves.
Senador Ruy Santos .. , , .... , .................. , ..... I voto
Constatando u existência de quorum rettimcntal, o Senhor
1: proclamado eleito Presidente o Sr. Senador Jessé Freire.
Presidente doclara abcrto.s os trubulhos, sendo, cm seguida, lida c
Assumindo a presidi:ncia, o Sr. Senador Jessé Freire agradece a
aprovada a atu d:1 reunião ~anterior.
seus pares a honra com que foi distinguido e comunica que as reuLogo após, torna-se sccrt.:la a reunião, u lim de que scjum apreniões ordinárias da Comissão serão realizadas às quintas-feiras, às
ciadas as seguintt:s proposições:
onze honts.
Nada muis havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Mensagem N• 2/77- Do Sr. Presidente da República, subme·
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que tendo t1 aprovaç110 do Senado Federal a escolha do Sr. Sérgio Luil
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente c demais membros Porte lia de Aguiar, Embaixador do Brasil junto no Domínio de Trinipresentes, - Jessé Freire - Accloly Filho - Lourlval Baptista dad·Tobago, para cumulativamente, exercer a função de Embai·
Ruy Santos- Marcos Freire- Domlclo Gondlm- Braaa Júnior xador do Brasil junto a Granada. (Relator: Senador Jcssí: Freire.)
Ruy Carneiro - Franco Monloro.
Mens11gem N• 29/77- Do Sr. Presidente da Repúblic:1, submeCOMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
tendo à aprovadio do Senado Federal a escolha do Sr. Roberto Luiz
Assumpçüo de Araújo, Embaixador do Brasil junto i• lndia, pura,
I• REUNIÃO, REALIZADA
cumulativamente, exercer u função de Embaixador do !lrasil junto
EM 9 DE MARÇO DE 1977
ao Reino da Nepal. (Relator: Senador João Calmon.)
(INSTALAÇÃO)
Mensu~em N• 30/77- Do Sr. Presidente da República, submc·
Ãs dez horas c trinta minutos do dia nove de março de mil
novecentos c setenta e sete, na Sala' Rui Barbosu, presentes os tendo it uprovução do Senado Federul a escolha d<J Sr. Ovídio de
Senhores Senadores Magalhães Pinio, Saldanha 'Derzi, Nelson Andrude Melo. Embaixador do Brasil junto uo Governo da Tail:inCarneiro, Jnrbas Passarinho, Joilo Calmon, Helvldio Nunes, Augus· diu, paru, cumulnlivumentc:, exercer u função de Embaixador do
Brusil junto i1 República de Cingapuru e à Federação da M:lií!Sia.
to Franco, Domicio Gondim, Roberto Saturnino, Jessé Freire e
(Relator: Senador Roberto Suturnino.)
Paulo Brossard, rellne·sc a Comissão de Relações Exteriores.
Assumindo u Presidi:ncia, conforme preceitua disposit!vo
Mensagem N• 43/77- Do Sr. Presidente da Repítblicn, suhmo·
regimental, o Senhor Senador João Calmon declara aberta a reuntilo tendo it aprnvucilo do Scn~1do Federal n escolha do Sr. Jorge de Cnr..
comunica que a mesma se destina à eleição do Presidente, do valho c Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diploma·
1•-Vicc-Presidente e do 2•-Vice-Prcsidente da Comissão.
ta, puru cxc:r..:cr u funçi\o de Embui:l(aclor do Brnsiljuntn :'1 R~:pl1blica
Em seguida, o Senhor Presidente ordena sejam distribuidus as Federal da Alemanha. (Relator: Scnadnr .larhas l'a.>sarinho.)
cédulas c designu escrutinadores os Senhores Senadores Jnrbus Pas·
Aprc.:dada~ as Mcnsag.cns, c nadn m:ds ha'.'.:ndo a tratar, c:n~.:cr ..
sarinho c Domlcio Gondim.
ru-sc n rcu11i~tu, lavm11do t.'\1, Cúndidn Hiprcrll. A'isblcntl! da C\JmisA contugcm de votos apresenta o seguinte resultudo:
s~o. ~~ rrl'~l:lllr.: ,\ta, qui!, lida c uprovotda, :;l·r:t a·;-;itwdu p~..·lt) Senhor
Para Presidente
Prcsid~:ntt.·.
Senador Magulhi\cs Pinto .. , , , ... , ................... lU votos
.1<' RI'.UNiliO, R!',.\Lil/llJ,.\ i"i\ii(•IJE ~1.·.;;(,'0 DF.I"77.
Senador Virgílio Tí1vora ... , . , , ...... , ................. I voto

e

Par~ 1•-VIce-Pr.,.ldente
As dez horus c trintu minutos dn diu di.!h'~-t·i.., di: nwrl.!o de mil
Senador Saldanhu Dcrzi , ..... , .... , .. , ... , .... , , .. , . lO votos novecentos e ~etentn c sete. nu S:tlu Rui Uoarb~Js:t, pr!!scnlc'l os Se·
Senador Jcssí: Freire , .. , . , , , , ........................ I voto nhores Senadores Magalhães Pinto - Pre,.idcatc, Ottu Lchntnnn,
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,Nelson Carneiro, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, Arnon de Mello, Freitas Resende, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
'Paulo Brossard, Dol'llfcio Gondim, Itamar Franco, Jessé Freire e Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao
Estado-Cidade do Vaticano. (Relator: Senador Domfcio Gondim.)
Marcos Freire, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores
Mensagem N• 46/77- Do Sr. Presidente da República, submeSenadores Luiz Viana, Virgílio Távora, José: Sarney, João Calmon,
tendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Sr. Mário Gibson
Augusto Franco, Danton Jobim, Gilvan Rocha e Leite Chaves,
Constatando a existé:ncia de quorum regimental, o 'Senhor Alves Barboza, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Presidente declara abertos os trabalhos, sendo, em seguida, lida e Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República da itália. (Relator: Senador Jessé Freire.)
aprovada a ata da reunião anterior.
Logo após, torna-se secreta a reunião, a fim de que sejam
Mensagem N• 47/77- Do Sr. Presidente da República, submeapreciadas as seguintes proposições:
tendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Sr. António BorMensagem n• 44/77- Do Sr. Presidente da República, subme- ges Leal Castello-Branco, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
tendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Sr. Quintino de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
Symphoroso Deseta, Ministro da Segunda Classe, da Carreira de à República Helénica. (Relator: Senador Itamar Franco.)
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
Apreciadas as Mensagens, e nada mais havendo a tratar, encerRepública de Nicarágua. (Relator: Senador Arnon de Mello.)
ra-se a reunião, lavrando cu, Cândido Hippertt, Assistente da ComisMensagem N• 45/77- Do Sr. Presidente da República, subme- são, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
tendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Sr. Espedito de Presidente.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXII - N9 017

QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 1977

BRASlLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA22•SESSÃ0, EM23 DE MARÇO DE 1977

1.1 -ABERTURA
\.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Oficio do Sr. l•-Secretárlo da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n• 12/77 (n• 1.203-C/73, na
Casa de origem), que acrescenta incisos ao artigo 87 da Lei
n• 4.215, de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil.
1.2.2- Comunicação da Presidência

- Rererente a eleição do Presidente e Vice-Prcsidentc do
Instituto de Previdência dos Congressistas, a realizar-se na
presente sessão.
-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal
a realizar-se hoje, às I8 horas e 30 minutos, com Ordem do Diu
que designa.
1.2.3 - Comunicação

-Do Sr. Senador Saldanha Dcrzi, que se ausentará do Pai~.
1.2.4 - Oficio

-Do Sr, Senador Eurico Rmndc, Líder da Maioria, indi·
cando, cm substituição, o Sr. Senador Alexandre Costa, para in·
tcgrur, como titular, a Comissão de Relações Exteriores.
1.2.5- Fala da Presidência

- Designação do Sr. Senador Alexandre Costa, como
membro titular du Comissão de Rcluções Exteriores.
1.2,6- Requerimento

Nv 36/77, de autoria do Sr. Senador João Calmon, solici·
tunda u rcconstituiçuo do Projeto de Lei do Senado n• 237/76,
que dispõe sobre o ensino obrigatório, cm todos os cursos jur!·
dicas do Pufs, dn disciplina "Direitos Humanos Fundnmcntuis",
Deferido.

1.2. 7 - Le!rura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n• 33/77, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho, visando modificar, cm parte, o critério de
designação de juiz substituto de presidente de JCJ.
1.2.8- Discursos do Expediente

SENADOR EURICO REZENDE, :omo Líder da MaioriaComplexidades que cercam o problema para solução universal
dos direitos humanos, tendo cm vista discurso prorerido pelo
Presidente norte-americano na Assembléia Geral das Nações
Unidas.
SENADOR OTAIR- BECKER- Congratulando-se com o
Sr. Ministro da Agricultura pelas providências adotadas pelo
IBDF, resguardando os interesses do Estado de Santa Catarina,
nu regulamentação do Decreto n• 79.049, que modifica a siste·
máticu de aplicação dos incentivos fiscais em Oorestamento c reflorestamento.
SENADOR AMARAL PEIXOTO- Motivação política na
denúncia rormuluda pelo Ministério Público à Justiça Militar,
·sobre publicações feitas no jornal Dlírlo de Petr6polls, descarac·
terizada pelo Superior Tribunal Militar como crime contra a se·
gurança nacional. Munirestaçào de pesar pelo passamcnto do
Deputado Estadual fluminense Luiz Carlos Soares.
SENADOR MtiGALHtTES PINTO - Manirestação de
pesar pelo ralccimento dos Embaixadores Cümara Canto c
Curlos All'reclo Bernurdes.

1.2.9- Leitura de projeto•
-Projeto de Lei do Senado n• 34/77, de autoria do Sr. Se·
nudor Vasconcelos Torres, que destina, mediante doação à Fundação MOBRAL, os bens constantes das heranças jacentes cuja
destinuçào é prevista no urt. 1.594, da Lei n• 3.071, de I• de
janeiro de 1916. (Código Civil.)
-Projeto de Lei do Senado nv 35/71, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre o runcionumento
dos museus, uos sábados, domingos e feriados, e dá outras provi ..
di:ncius.
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1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 14/77. do Sr. Senador Daniel Kricgcr,
solicitando seja anexado uos Projetas de Lei do Senado n•s 218 c
222, de 1975, jú tramitando em conjunto, o de n• 298, de 1976,
que objctiva alterar a Lei Orgânica da Previdência Social,
Aprovado.
-Requerimento n• 20/77, do Sr, Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da Ordem do Dia do Comandante da Academia Militar das
Agulhas Negras, General Sy!vio Octâvio do Espírito Santo, lida
no dia 14 de dezembro de 1976. Aprovado.
-Projeto de Lei do Senado n• 127/75, do Sr. Senador
Franco Montara, determinando que na aposentadoria por
tempo de serviço, o segurado indenizará o INPS pelo pcrlodo durante o qual não haja contribuído. Aprovado cm segundo turno.
À Comissão de Rcdaçilo.
-Projeto de Lei do Senado n• 213/76, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dá nova rcdaçilo ao parágrafo único do
art. 566, da Consolidação das Leis do Trabalho. (Apreciação
preliminar da juridicidadc,) Rejeitado, após usarem da palavra
na sua discussão os Srs. Senadores Nelson Carneiro c Hclvídio
Nunes. Ao Arquivo.
I.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENtiDO R DIRCEU CARDOSO- Carta de S. Ex• dirigi·
da ao Di reta r do jornal A Gazela, de Vitória.- ES, refutando
acusações injuriosas c caluniadoras contra S. Ex•, inseridas cm
artigo daquele jornal sob o título "IBAD Segundo".
SENADOR LÁZARO BARBOZA- Necessidade de que sejam propiciadas maiores condições à atuaçilo do PROAGRO.
Concessilo de prorrogaçilo dos contratos de financiamento dos rizicultores goianos que tiveram a sua safra frustrada,
SENt!DOR OSIRES TEIXEIRA -Apelo ao Ministro das
Mi nas c Energia e ao Conselho de Nilo-Ferrosos, no sentido do
aproveitumento dus reservas de minerais de municípios goianos,
dentro do programa do Governo de instalação de mini-siderurgia no País.
SENADOR V/RGfL/0 TÁVORA - Informações sobre
dados mencionados pelo Ministro da Fazenda, cm conferência
proferida na Escola Superior de Guerra, no ano passado, rclati·
vos à rclaçilo anual entre serviços de dívida e exportações, objcto
de discurso do Sr. Luiz Cuvalcante, pronunciado cm sessão anterior.
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Posiçilo de S, Ex•
fundamentada também cm dados aliciais, fornecidos pelo Banco
Central, sobre a matéria.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo cm favor de
policiais inativos.
SENADOR LOURIVtlL BAPTISTA - Medida do Mi·
nistro Ney Braga determinando ao Instituto Nacional do Livro a
acelerução do Plano de lnstulacilo do Sistema Nacional de Bibliotecas.
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Considerações
referentes u assuntos que menciona, ufetos ao Ministério dos
Trunsportes.
I.5- FALA DA PRESID~NCIA
- Referente u upuruçi\o da clciçilo pura Presidente c ViccPresidente do Instituto de Previdência dos Congressistas, u rculizur-sc nu sessilo cxtruordinâriu convocada pura às 18 horas c 30
minutos,
·
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I .6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

l-ATA DA l3•SESSÃO, EM 23DE MARÇO DE 1977
2.1-ABERTURA

. ).2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 36/77, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que regulamenta a venda ao público
de seguro facultativo de acidente pessoal para cobrir os riscos nas
viagens realizadas em ônibus de transporte coletivo.
2.2.2- Comunlcaçio da Liderança da ARENA
-De substituição de membro em Comissão Mista do Con·
gresso Nacional.
•
2.2.3 - Comunlcaçio
-Do Sr. Senador Lázaro Barboza, que se ausentará do
País.

2.2.4 - Comunlcaçio da !'residência
-Designação do Sr, Senador Franco Montara para rcpre·
sentar o Senado na 120• Reunião do Conselho lntcrparlamcn·
lar, a realizar-se cm Cambcrra, Austrália.
2.3- ORDEM DO DIA
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men·
sagem n• 47/77 (n• 59/77, nn origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, submete ao Senado a escolha do Sr.
Antonio Borges Leal Castelo-Branco, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Heli:nica. Apreciado em
sessio secreta.
2.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR VttSCONCELOS TORRES- Esforço desen·
volvido pelo Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado
do Rio de Janeiro, cm defesa de uma política salarial adequada
para aquela classe de trabalhadores. Apelo ao Presidente da
Companhia Siderúrgica Nacional, no sentido de que atenda a reivindicaçilo daqueles que trabalham no hotel mantido por aquela
empresa estatal.
2.5- ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDEN·
TE DO INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS PARA O BI~NIO 1977/1978
2.5.1 - Proclamação dos eleitos
2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN·
TERIORES
-Do Sr. Senador Franco Montoro, proferido nu sessão
de 23-9-76,
- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido nu sessi\o de
22·3· 77.
-Do Sr, Senudor Marcos Freire, proferido na scssüo de
22-3-77.
4- CONSULTORIA-GERAL
-Parecer n• li, dcl977,
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5- INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
-Edital de convocação de Assembléia-Geral.
-Resolução n• 52, de 1977.
-Demonstração da conta "Receita c Despesa" do mcs de
fevereiro de 1977.
-Balancete patrimonial cm 28 de fevereiro de 1977.
-Demonstração da conta "Receita c Despesa".
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-Balancete acumulado de 1•·1 a 28·2·77.
6·-ATASDECOMISSOES
7- MESA DIRETORA
8- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 22• SESSÃO, EM 23 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESID~NCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA, JOSt LINDOSO E AMARAL PEIXOTO
iiS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Braga Junior - Evandro Carreira - José
Lindoso- C:ntete Pinheiro - Jarbas Passarinho- Renato Franco
- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney Hclvidio Nunes- Petrônio Portella- Mauro Bcnevides- Agcnor
Maria - Dinarte Mariz- Domicio Gondim - Milton Cabral Ruy Carneiro - Teotônio Vilela- Augusto Franco- Ruy Santos
-Eurico Rezende- João Calmon- Amaral Peixoto- Vasconce·
los Torres- Danton Jobim- Nelson Carneiro- Franco Montoro
-Orestes Quércia- Otto Lehmann- Benedito Ferreira- Osires
Teixeira- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Accioly FilhoLeite Chaves - Mattos Leão - Otair Becker - Daniel Kriegcr Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Sccrctário vai proceder à leitura do Expediente.
~lido

o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. 1•-Secmário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 11, DE 1977
(N•l.lOJ.C/73, na Casa de ort1em)
Acrescenta lncl1101 ao art. 87 da Lei n• 4.115, de 17 de
abril de 1963, que "dli!pÕe 110bre o Eatatulo da Ordem doa
Admgados do Braoll".
O Congresso Nacional decreta:
Art. t• Ao art. 87 da Lei n• 4.21 S, de 27 de abril de 1963, acres·
os seguintes incisos:
"Art.87...................................... ..
XXIII -Em caso de retenção ilcgftima de autos, o juiz
da causa, a requerimento da parte interessada, de seu pro·
curador ou de oficio, quando se tratar de processo penal,
mandará intimar o retentor para efctuar a entrega, dentro de
3 (três) dias. Se a entrega nílo se realizar no prato fixado c,
certificando o escrivão, secretário ou responsável, o juiz declarará suspenso do exercfcio da profissão o advogado, provi·
sionudo ou solicitador responsável, até a devolução dos
autos. Se u retenção dos autos se prolongar por mais de 30
(trinta) dius, o juiz mandurá instaurar contra o retentor a
competente açílo criminal.

ccnte~se

XXIV - Perante qualquer Tribunal, Conselho ou Ins·
tância, por mais especial que seja, nos casos previstos em lei,
após haver o relator proferido seu voto, o advogado terã uso
da palavra para defender seu cliente."
Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data da sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N•4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963
Dlspile 110bre o Estatuto da Ordem dos Ad•oaados do
Bnsll.

'······· ........................... ············ ············
................................... ························
TITULO II
Do Exerefclo da Ad•-cla

·············· ············· .................. ··············
·············· ............................... ··············
CAPITULO IV
Dos Denrea e Direitos
Art. 87. São deveres do advogado:
I- defender a ordem jurídica c a Constituição da República,
pugnar pela boa aplicação das leis c a rápida administração da justiça, e contribuir para o aperfeiçoamento das instituiçõcsjurfdicas:
II -velar pela existência, fins c prestigio da Ordem, aceitar os
mandatos e encargos que lhe forem confiados por esta, c cooperar
com os que forem investidos de tais mandatos e encargos;
III - manifestar, ao se inscrever na Ordem, a existência de qual·
quer impedimento para o exercício da profissão, c comunicar, no
prazo de 30 (trinta) dias, a superveniência de incompatibilidade ou
impedimento, formulando consulta, no caso de dúvida;
IV- observar os preceitos do Código de !;tica Profissional;
V- guardar sigilo profissional;
VI- exercer a profissão com zelo c probidade, observando as
prescrições desta lei;
VIl- defender, com independência, os direitos c as prcrrogati·
vas profissionais e a reputação da classe;
VIII- zelar a própria reputação, mesmo fora do excrclcio profissional;
IX- velar pela dignidade da magistratura, tratando as autoridades c funcionários com respeito e independência, não prescindindo
de igual tratamento:
X- representar ao poder competente contra autoridades c
funcionários por falta de exaçílo no cumprimento do dever;
XI- prestar, gratuitamente, serviços profissionais aos ncccssi·
tados, no sentido da lei, quando nomeado pela Assistência Judiciária, pela Ordem ou pelo Juizo;
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XII -recusar o patrocínio de causa que considere imoral ou iii·
cita, salvo a defesa em processo criminal;
XIII- tratar com urbanidade a parte contrária e seus advogados, as testemunhas, peritos e demais pessoas que figurem no pro·
cesso, não compartindo nem estimulando ódios ou ressentimentos;
XIV- não aceitar procuração de quem já tenha advogado
constituído, salvo:
a) com autorização prévia daquele com o qual irá colaborar ou
ao qual substituirá:
b) para revogação de mandato, por motivo justo, se o advogado anterior, notificado dos motivos apresentados pelo constituinte
para revogação, niio demonstrar a sua improcedência no prazo de
vinte e quatro horas:
c) se o constituinte comprovar que pagou tudo que era devido
ao advogado anterior e deste recusar autorização referida na alínea a;
d) para medidas judiciais urgentes ou inadiáveis cuja inexe·
cuçào possa acarretar prejuízo irreparável, no caso de ausCncia ourecusa do advogado anterior ao requerimento das mesas:
XV- não se pronunciar publicamente sobre caso que saiba
entregue ao patrocínio de outro advogado, salvo na presença dele ou
com o seu prévio e expresso assentimento:
XVI -recusar-se a depor como testemunha em processo no
qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com
pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou
solicitado pelo constituinte;

..

.

j

XVII -promover, no caso de perda, extravio ou subtraçi\o de
autos que se encontravam em seu poder, as seguintes providências:
a) comunicar o fato ao Presidente da Seção ou Subseçi\o em
cujo território ocorrer;
b) requerer a restauraçi\o dos autos respectivos:
XVIII - indenizar, prontamente, o prejuízo que causar por
negligência, erro irrecusável ou dolo;
XIX - restituir ao cliente, findo o mandato, os papéis e do·
cumentos a ele pertencentes, salvo os que sejam comuns ao advogado e ao cliente e os de que precise para prestar contas:
XX - prestar contas ao constituinte, quando as deva, ou
propor contra ele açiio de pre.•taci\o de contas, quando se recuse a re·
cebê-las ou a lhes dar quitaçi\o;
XXI - Continuar a representar o cliente durante os dez dias
seguintes à notificaçiio da renúncia do mandato, desde que necessário para evitar-lhe prejufzo:
XXII- pagar cm dia as contribuições devidas à Ordem.
Parágrafo único. Aos estagiários e provisionados aplica-se o
disposto em todos os incisos deste artigo, excetuando-se, quanto aos
estagiários, o., números XX e XXI

........ ····· ............................................. .
CAPITULO VIl
Daslnfraçõeo Disciplinares
Art. 103. Constitui infraçi\o disciplinar:
1- tra.,gredir preceito do Código de l';;tica Profissional:
11 - oxercor a profissão, quando impedido de fazé-lo ou fuci·
litur, por qualquer meio, o seu exercício aos nUa-inscritos ou
impedidos:
III - mtonter sociedndo profissional fora das normas e preceitos
estabelecidos nestu lei:
IV -valer-se de ugenciudor de causas, mediante participação
nos honorúrios 11 receber:
V - unguriur ou cuptur causas, com ou sem a intervenção de
tcrcdros:
VI- assinar quulquer escrito destinudo a processo judicial, ou
pttru feito extrajudicial, que não tcnhu feito, ou em que não tcnhu
cola hora do;
Vil - udvogur contra literal disposiçi\o do lei, ou cm pro·
nunciumentojudiciu\ anterior:
VIII -violar, sem jus tu cu usa, sigilo profissionul:
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IX- prestar concurso a clientes ou a terceiros para n realização
de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la:
X - solicitar ou receber de constituinte qualquer importância
para aplicaçi\o il!cita ou desonesta;
XI- receber provento da parte contrária ou de terceiro, rclacio·
nado com o objeto do mandato, sem expressa autorização do
constituinte:
XII - aceitar honorários, quando funcionar por nomeação da
Assistência Judiciária da Ordem ou do Juízo, salvo nos casos do art.
94;

XIII - estabelecer entendimento com a parte adversa sem
autorização do cliente, ou ciência ao advogado contrário;
XIV -locupletar-se, por qualquer forma, a custa de cliente ou
por interposta pessoa;
XV - prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu
patrocínio;
XVI - acarretar, conscientemente, por ato próprio a anulaçi\o
ou a nulidade do processo cm que funcione;
XVII- abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decor·
ridos dez dias da intimação ao mandante para constituir novo
advogado, salvo se antes desse prazo for junta aos autos nova pro·
cu ração;
XVIII- recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência gra·
tuita aos necessitados no sentido da lei, quando nomeado pela
Assistência Judiciária, pela Ordem ou pelo Juízo;
XIX- recusar-se, injustamente, a prestar contas ao cliente de
quantias recebidas dele, ou de terceiros por conta dele;
XX - reter abusivamente, ou extraviar autos recebidos com
vistas ou em confiança;
XXI - fazer publicar na imprensa, desnecessária c habi·
tua! mente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes;
XXII -revelar negociação confidencial para acordo ou transa·
cão, entabulada com a parte contráritt ou seu advogado, quando te•
nha sido encaminhada com observância dos preceitos do Código de
f:tica Profissional;
XXIII- deturpar o teor do dispositivo de lei, de citaçi\o doutri·
nária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e ale·
gaçõcs da parte contrítria tentando confundir o adversário ou iludir
o Juiz da cuusa:
XXIV - fazer imputação, a terceiro, de fato definido como
crime. em nome do constituinte, sem autorização escrita deste;
XXV- praticar, no exercício da atividade profissional, ato que
a lei defina como crime ou contravenção:
XXVI - niio cumprir, no prazo estabelecido, determinaçi\o
emanada do órgão ou autoridade da Ordem, em matéria da competi:ncia desta, depois de regularmente notificado;
XXVII - deixar de pagar à Ordem, pontualmente, as contri·
buições a que estâ obrigado;
XXVIII- praticar, o estagiário ou o provisionado, ato excedente da sua habilitaçi\o;
XXIX - faltar n qualquer dever profissional imposto nesta lei
(urtigo 87).
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LEG/SLtiÇÃO PERTINENTE
CódlgoCI•II
CAPITULO 11

DO TEMPO E DO LUGAR DOS
ATOS PROCESSUAIS
Seçio l - Do tempo

Art. 172. Os tltos processuuis rculizur-se-t\o em dias úteis, de
sois (6) iiS dezoito (I H) horas.

:I
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~ i'' Serão, todavia, concluídos, depois das dezoito (18) horus,
os tltos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência
ou causur grave dano.
~ 2~' A citaçiio c a penhora poderão, cm casos cxccpclonuis, e
mediante autorizaçuo expressa do juiz, rculizur-se cm domingos c feriados, ou nos dius úteis, fora do horário estabc:lecido neste artigo,
observando o disposto no urt. 153, parágrafo 10, da Constituição da
República Federutiva do Brasil.
Art. 173. Durante às férias e nos feriados nilo se praticarão
atas processuais. Excctuam-se:
I - a produção antecipada de provas (art. 846);
li- u citaçuo, u r.m de evitar o perecimento de direitos; e bem
assim o arresto, o seqUestro, a penhora, a arrecadaçtlo, a busca c
apreensão, o depósito, a prisão, u sepuraçilo de corpos, u ubertura
de testamentos, os embargos de terceiros, a anunciaçilo de obra nova
e outros análogos.
Paragrafo único. O prazo para a resposta do réu só começará
a correr no primeiro dia útil seguinte ao feriado ou às férias.
Art. 174. Processam-se durante as fé:rius c nilo se suspendem
pela supcrvcniênciu delas:
! -os a tos de jurísdiçilo voluntária bem como os necessários à
conservação de direitos,· quando possam ser prejudicados pelo
adiamento;
li - as causas de alimentos provisionais, de dação ou remoção
de tutores c curadores. bem como as mencionadas no art. 275:
Iii- todas as causas que a lei federal determinar.
Art. 175. Suo feriados, para efeito forense, os domingos e os
dias declarados por lei.
Seção II- Do lugar

Art. 176. Os atos processuais realizam-se de ordinário na sede
do juízo. Podem, todavia, efetuur-se em outro lugar, cm razão de
deferé:ncía, de interesse da justiça, ou de obstáculo argUido pelo
interessado c acolhido pelo juiz.
CAPITULO III
DOS PRAZOS
Seçio I - Das dhposlções gerais
Art. 177. Os atos procossuais realizar-se-ão nos prazos prcscri·
tos em lei. Quando essa for omissa. o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade du causa.
Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é: contínuo,
não se interrompendo nos feriados.
Art. 179. A superveniência de férias suspenderá o curso do
prazo; o que lhe sobejar recomeçará u correr do primeiro dia útil
seguinte: ao termo das fi!rias.
Art, 180. Suspende-se também o curso do prazo por obstáculo
criado pela parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 265;
números I c III; casos em que o prazo scrú restituído por tempo igual
ao que faltava para a suu complementação.
Art. 181. Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo dilatório; a convenção, porém, só tem eficácia se,
requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em motivo
legitimo.
§ I• O juiz lixará o dia do vencimento do prazo da prorrogaçilo.
§ 2• As custas acrescidas r.cnrão n cargo da parte em favor de
quem foi concedida a prorrogação.
Art. 182, ~defeso ils partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. O juiz poderá, nns
comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos,
mns nuncn por mais de sesscntn (60) dias.
Purlign1ro lmico. Em caso de calumidudc pública, podcrú ser
excedido o limite previsto neste urtigo pnru a prorrogação de prazos,
Art. 183, Decorrido o prazo, extinsue-se, independentemente
de declnrnção judicial, o direito de praticar o ato. ficando salvo,
porém, ii parte provar que o não renlizou por justa causa.
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§ I• Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da purtc o que a impediu de praticar o ato por ;i ou por
mandatilrio.
21, Verificada a justa causa o juii~ permitirá â parte: a prática
do ato no prazo que lhe assinar.
(À Com/.<.<ào de Con.<t/tuicão eJu.<tiça.)

*

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) - O Expediente
lido vai;, puhlicação. (Pausa.)
Conforme comunicação anterior desta Presidência, na presente
sessão deverá prodeccr-se, de acordo com o artigo 6•, letra a, da Lei
n• 6.017, de 31 de dezembro de 1973, à eleição do Presidente c do Vicc-Presidente do Instituto de Previdé:ncia dos Congressistas.
A cltição far·se-á por escrutínio secreto. Os Senhores Senadores
encontrarão, no Plenário, ao lado da urna, as cédulas e envelopes
neccss{lrios lt votucilo.
A apuruçiio será feita ao final da sessão.
Declaro iniciada a votaçilo.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Através da Mensagem n• 47, de 1977, o Senhor Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Sr. Antonio Borges Leal Castelo-Branco,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República Hclõnica.
Para n apreciação du matéria, a Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas c trinta minutos.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio' Portella) comunicação que serí11idu pelo Sr. 1•-Secretário.
~lida

Sobre u mesa,

u seguinte
Em 23 de março de 1977.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelé:ncia que me ausen·
tarei do Pais a partir de 6-4-77. a r.m de, na qualidade de Delegado
do Grupo Brasileiro da Uniüo lnterparlamentar, participar da 120•
Reuniilo do Conselho lntcrparlamentar.
Atenciosas saudações.- Saldanha Derzl.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- A Presidência fica
ciente.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I'·Sccretário.
~

l.ida a seguinte

A Sua Exc.elé:ncia o Senhor
Senador Petrõnio Portella
Presidente do Senado Federal
22 de março de 1977,
Senhor Presidente:
Em atendimento à solicitação do Senhor Senador Luiz Viana
que se encontra, por motivo particulares, impossibilitado de
participar dos trabalhos das Comissões Permanentes desta Casa, tenho o prazer de indicar, em substituiçilo, o Senhor Senador Alexandre Costa pura integrar, como titular, u Comissilo de Relações Extc·
ri ores.
As indicações para us vugas ocorridas nus Comissões de As·
suntos Regionais e Serviços Público Civil serão feitas oportunamen·
tt:.

Aproveitou OJ)ortunidadc parn renovar u Vossa Ex.cclêncitl os

rrotcstos de minha nltu estima e muis distinta consideruçào. - Eurl·
co Rezendc, Líderdu Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Com referência ao
expediente quu ucubu de ser lido, a Presidéncía designu o Senudor
Ale.xandre Costu pura membro titular da Comissão de Relações
Exteriores, em substituição uo Senador Luiz Viana.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Sobre u mesa, requerimento que serillido pelo Sr. l•·Secretllrio.

,I..
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f: lido c deferido o seguinte

.

REQUERIMENTO N• 36, DE 1977
Nos termos do art. 291 do Regimento Interno, requeiro a rc·
constituição do Projeto de Lei do Senado n• 237, de 1976, de autoria
do Sr. Senador Itamar Franco, que "dispõe sobre o ensino obrigató·
rio, cm todos os cursos jurídicos do Pais, da disciplina "Direitos
Humanos Fundamentais".
Sala das Sessões, cm 23 de março de 1977.- Joio Cllmon, Prc·
sidcnte da Comissão de Educação c Cultura.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) projeto de lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
f: lido o seguinte

Sobre a mesa,

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 33, DE 1977
Altera dlsposltl•o da Consolldaçio das Leis do Trabalho,
visando modificar, em parte, o critério de deslgnaçio de juiz
substituto de presidente de J CJ,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O parágrafo único do art. 656 da Consolidação das
Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 656. . .................................... .
Parágrafo único. A designação dos substitutos será
·fdtu pelo Presidente do Tribunal Regional, assegurado o
rodízio dos integrantes do quadro, salvo se na sede da Junta
residir juiz substituto disponível à ocasião, caso cm que este
será designado."

'

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

l

JustiOcãçio

i

·l

1
l

J

J

.;

O sistema de rodízio previsto no artigo 656, parágrafo único,
CLT (refercntcmcnte às eventuais substituições de presidentes de
Juntas por juizes substitutos), constitui direito assegurado aos juizes
substitutos da Justiça do Trabalho, ao mesmo tempo que salutar
procedimento para o bom desempenho dessa justiça especial.
Quando, todavia, há juiz substituto residindo na própria sede da
Junta (cujo presidente eventualmente necessite ser substituído) e
quando esse juiz substituto se encontre em disponibilidade, o remancjamcnto obrigatôrio implica em inútil ou desaconselhável encargo
fln:mcciro, quer para a Justiça do Trabalho, quer para o magistrado
substituto
O nosso projeto mantém o sistema de rodlzio, por julgá-lo bom
e eficiente, mas estabelece uma exceção à regra, que é justamente essa
de procurar evitar o deslocamento desnecessário, tanto do juiz subs·
tituto que vem para substituir o presidente da Junta, quanto do juiz
substituto que estll em disponibilidade e a tão curta distância da
mesma JCJ c que, proximamente, tcrâ que locomover-se até outra
JCJ.
Sala das Sessões, em 23 de março de 1977.- Nelaon Camelro•

·i

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N•S.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Apro•a a Conaolldaçio du Leia do Trabalho.
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Art. 656. Na falta ou impedimento do Juiz Presidente, e como
auxiliar deste, funcionorll o Juiz Substituto,
Por6grofo único. A designação dos substitutos scrã feita pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trnbalho, assegurado o rodlzio
obrigotório dos integrantes do Quadro.
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O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) - O projeto de lei
que acaba de ser lido, após publicado, será cnviudo às Comissões
compctcmtcs.
Há oradores inscritos .
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Peço a palavra como
Líder, Sr. Presidente.
O. SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Eurico Rezcnde, como Líder.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Prcliminurmentc. pediria a V. Ex•. Sr. Presidente, que
considerasse o meu pedido, no sentido de não ser honr:tdo com
apartes dos meus eminentes colegas, porque í: por demais escasso o
tempo de que disponho.
O Presidente Carter, desejoso de apresentar ao mundo o progra·
ma do seu Governo cm matí:ria de politica externa, utilizou a sala da
Asscmblí:ia Geral das Nações Unidas c fez um discurso em que os
problemas universais são abordados segundo linhas de prioridade
para a ação diplomática, cconômica e miliiar dos Estados Unidos da
Amí:rica.
No seu longo discurso, o Presidente norte-americano dedicou
apenas quatro linhas às relações dos EUA com a América Latina.
Disse ele: .. F:1remos nossas relações com a América Latina em bases
mais construtivas, reconhecendo o caráter global dos problemas da
região. Estamos tambí:m trabalhando para resolver, em negociações
amigáveis, o futuro do Canal do Panamá". Dentro dessa pequena
moldura, espera-se que os países latino-americanos consigam
deduzir as politicas específicas dos EUA com relação a cada um
deles.
Provavelmente, um "caráter global" dos problemas regionais, a
que se refere o Presidente Carter, deve ser a projeção dos interesses
nacionais dos EUA na área latino-americana, o que certamente
inclui a questão dos direitos humanos.
Nossa premissa básica í: a de que o Brasil aceita e participa da
preocupação internacional com a promoção dos direitos humanos.
Porque a aceitamos í: que pudemos tornar-nos signatários da Carta
das Nações Unidas e aprovar a Declaração Universal dos Direitos
do Homem. A aceitação dessa preocupação não exclui, porí:m, a
cautela com que devemos cercar toda ação internacional em defesa
dos direitos humanos, quando transcende- ou pretende transcen·
der - o plano dos grandes instrumentos internacionais. Sem essa
cautela, corremos o risco de ver açõcs supostamente baseadas cm
objctivo essenciolmente í:tico durem origem a arbitrariedades
semelhantes àquelas que supostamente pretendem obstar.
Mais do que isso, corremos o risco de ver subvertida a ordem
internacional c destruidos princípios básicos sem os quais seria
impossível o convívio harmônico entre Estados soberanos. auais
sejam, o d:1 nào-ingcrênciu e o do respeito mlltuo.
Estes princípios da vida internacional, que fundumentam os
direitos das nações, também fundamentam, indiretumcntc, os direi ..
tos do próprio individuo. Se a comunidade internacional pretende,
pois, munter-sõ fiel uos princípios de conduta que solenemente
uccitou, não deve adotar procedimentos que, pretendendo sulvuguurdar o homem, !'trem-no indirctumc:nte ao atingir os direitos du
comunidade u que pertence.
Nilo poderiumos, portanto, aceitar, cm qualquer hipótese, que o
respeito aos direitos humanos cm um pais rosse objeto de fiscaliza·
ção por órguos oficiais de outro Estudo, ainda que pudéssemos
conliur nu lisura dus motivuçàes desse Estudo c n::conhcccr·lhc

estututa moral pura o exercício de tu I função. Tampouco poderlnmos
udmitir que um Estudo pretendesse impor uniluterolmente Sttnções
no Brasil, ulegondo supostos infruções u principias oceitos pela
comunidade internacional.
Pouco importo, neste contexto, que o veredito que resulte de tal
oção nscolizadoru seja desfovoritvel ou favorável, como também não
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importa que as sanções contempladas sejam ou nilo aplicadas. O fato
de julgar outro Estado representa, por parte do país que assim proceda, a auto-atribuiçilo de uma funçilo supranacional c conngura, por
si só, uma infraçilo ao princípio da igualdade jurídica dos Estados c,
conseqUentemente, cMuctcrizu, no mínimo, uma utitudc dcsproposi~
tadu cm reluçào à comunidude internacional como um todo.
O Brasil nilo pode aceitar a atribuiçilo de poderes judiciais a um
Estado sobre os demais. Estamos, porém, sempre dispostos à cooperaçilo internacional para a promoçilo dos direitos humanos sem discriminuçiio, nos termos do compromisso que assumimos ao assinar a
Carta das Na<;õcs Unidas. Observamos que a cooperação internacional dcnnida naquele documento tem encontrado sua expressão no
trabalho que realizam as diversas Comissões investidas da responsabilidade do tratamento da questão dos direitos humanos em todos os
seus aspectos- os da dignidade da pessoa humana, os da igualdade
de direitos, sem distinção de ruça ou sexo.
Se o respeito aos direitos humanos é princípio de aceitação
universal, somente órgilos ropresentativos da Comunidade das
Nações, em seu conjunto, e por ela investidos da necessâría competência, poderiam pronunciar-se sobre alegadas infrações a tais direitos. E mais. Tais órgãos teriam de atuar com base em claras
obrigações jurídicas, universais e não discriminatórias, formalmente
aceitas pelos Estados. Em um quadro internacional assim renovado e
capaz de representar a vontade política de todos os membros da
comunidade internacional, e não apenas o critério de alguns deles,
certamente serão encontrudos procedimentos idôncos pura a

promoção universal dos direitos humanos, em todos os seus aspectos.
Nem se diga que nos estamos perdendo em divagações académicas ou esgrimindo sutilczasjurídicas cm causa própria.
Na Conferência das Nações Unidas para Comércio e o Desenvolvimento, os Delegados dos países em desenvolvimento, entre os
quais o Brasil, se bateram em vão pela tese da obrigatoriedade das
resoluções da UNCTAD, que é um órgilo das Nações Unidas. Não
se bateram pelo prazer intelectual do debate ou pelo aperfeiçoamento teórico do Direito Internaeional. Bateram-se porque
inúmeras resoluções que os favoreciam estavam sendo ignoradas por
muitos dos países desenvolvidos que haviam votado por elas.
Bateram-se porque o cumprimento destas resoluções seria contribuição, embora pequena, para seu dsenvolvímento económico.
Bateram-se porque só este desenvolvimento facultaria aos Governos,
que representavam, os meios necessários para assegurar a uma
parcela crescente de suas populações aquela qualidade de vida que,
nas socicdades mod,rnas, i: encarada como parte dos direitos fundamentais da pessoa ~umana. Mas neste caso - porque uma contribuição à consecução de tais direitos pelas populações dos países
mais pobres envolvin concessões económico-nnanceiras por parte de
algumas das sociedades mais prósperas do mundo - argUiram os
representantes destes prósperos países que as resoluções de órgilos
das Nações Unidas representam simples compromissos políticos ou
morais, sem força jurídica. E, por serem meros compromissos morais
e políticos, aparentemente não precisariam ser cumpridos - e, em
muitos casos, cfctivamente, não o foram.
Em outras palavras, atitude alegadamente idealista cm maté:ria
de direitos humanos só seria válida se prevalecesse na comunidade internucional, e pura todu a comunidade internacional, o principio
democrático da maioria - c todos sabemos quão longe deste ideal
está a comunidade internacional.
Em que pesem os fatos acima apontados, i: justamente um dos
pafses que mais se opuseram à noçilo e obrigatoriedade das resoluções du UNCTAD e que mais insistem pelo privilégio do veto no
Conselho de Segurança que hoje quer nilo apenas se atribuir o direito
de julgar 11tos de outros Governos. A propósito, caberia assinalar
que, nu tradição jur!dicu dos EUA, nem mesmo os dispositivos da
Cartu dus Nações Unidas, que é um Tratado, podem ser invocados
em juizo independentemente de lei internn que os discipline.
Fula-se muito nu responsabilidade internacional nu proteção
dos direitos humnnos e nu promoçilo du dignidade do homem. Pnru

o
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alguns, isso pode ser novidade. Nilo para o Brasil. Desde muito
tempo participamos do debate no plano internacional de questões
como n que presentemente sensibiliza a administração nortc-america ..
na. O Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel não se afastu
dessa orientação. Sabemos qu'e o objetivo primeiro do esforço
nacional pelo desenvolvimento é o homem. Sabemos que a grande
luta da Naçilo inteira é no sentido de assegurar as condições
indispensí1veis ao bem-estar c à plena realização das potencialidades
do nosso povo. Jamais deixamos de anrmar o carúter humanista da
ação do Governo. E dispomo-nos a apoiar, no plano internacional, a
consideração do tema dos direitos do homem. Mas o que rcjdtamos
é uma conceituação restrita que situe toda a preocupução nas con·
dcnítvds práticas de atos degradantes ou se contenha no estrito cxcr..
cicio dus liberdades civis.
Consideramos que deve ser mais amplo o espectro de nossas
preocupações. E que é comportamento deficitário dar ênfase apenas
àqueles pontos da Declaração Universal dos Direitos do Homem
que melhor se ajustam aos objetivos de ação política de alguns
países, desconhecendo ou deixando de lado outros aspectos
igualmente relevantes, às vezes procurando mesmo ignorá-los,
porque de sua parte os infringem como prática habitual.
O que nos parece muito mais grave, porque revela duplicidade
de ação, é a exísti:ncia de Governos que prestam apoio retórico
àquela Declaração ou se arvoram cm juízes singulares da situação de
outros países, enquanto, na realidade, pelas atividades ostensivas ou
veladas de suas agências e pela peculiaridade de seu comportamento
internacional, impedem, dificultam ou limitam os esforços de outros
povos na luta pelo progresso económico c bem-estar social.
O problema dos direitos humanos não se esgota no plano dos
desmandos policiais. Tem um componente de poder na relação entre
as nações que nilo deve ser ignorado. A luta pela supremacia internacional leva as grandes potências, muitas vezes, à prática de atos
mais gritantemente atentatôrios aos direitos do homem do que
muitas das açõcs às quaíssc declaram opor.
Desejamos aqui recordar que não pode haver plenitude do gozo
de direitos, nem pleno respeito à dignidade do homem, se não forem
asseguradas a cada um as condições econômicas, sociais e culturais
indispensáveis ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Que
condições são essas? o direito à alimentação, ao emp~ego, à habitação, à cducaçilo, ao lazer, à assistência médica, ao amparo na
doença, na invalidez, na velhice. o direito à vida. E é tambêm o direito a uma ordem internacional em que se possam realizar as
liberdades estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos do
Homem. ·
Nuo por tradição, porque esta i: respeitável c brilhante, mas por
inovação repentina, vê-se um país que pretende cxorcisar seus próprios demónios arvorando-se cm juiz de outros povos. Pareceria
mais aconselhável que se voltasse ele sobre si mesmo e observasse,
para corrigir-se, como é contraditório seu comportamento. Declarase, por exemplo, preocupado com os direitos humanos, mas fabrica e
aperfeiçoa armas de destruição em massa, cujos efeitos se fazem sentir não apenas sobre forças inimigas, mas também sobre populações

e

e

civis.
Entendemos que u questão dos direitos da pessoa humana deve
ser considerada i: examinada dentro de uma perspectiva ampla que
compreende toda a gama de requisitos para uma vida livre, digna e
justa. Prcten~er adotar enfoques parciais ou sctoriuis no tratamento
dessa questilo equivale a procurur encobrir elementos essenciais de
uma realidade complexa.
Os direitos da pessoa humana só podem ser exercidos plenamen·
te e cfetivumcnte dentro de uma ordem internacional justa e equúni·
me, em que prevaleça a cooperação entre as nações e du qual se afaste o clima destrutivo da competição e da rivalidade. Uma ordem
internacional que assegure o direito soberano de um povo buscar
livremente no campo externo a cooperação que julga necessária pura
o seu processo de desenvolvimento tecnológico, económico c social.
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O prim~.:iro dos direitos do homem é o direito à vida. Sabemos
tndos 'lllC pesa sohrc a hunwnidadc a const:tntc umcaçu de aniquila·
menta c que" cs~:1 ameaça nt10 provém de países como o Brusil, apc·
nas voltados para scu desenvolvimento pacílico, mas de potências
que n~o cessam de.: aumentar e rclinar seus arsenais de armas de dcstruiçtlo cm mussa. Para dar crédito às recentes manircstuções de
prcocupact10 com os direitos do homem, é preciso receber o testemunho real c concreto, com a climinaçuo do potencial destrutivo, de
que 01 sobrevivência da humanidade se inscreve prioritariamente no
programa político c: na açào internacional das grandes potências.
Ao afirmar qur,; a protcçào dos direitos humanos deve merecer a
ah!nçào cuidadosa c prioritúriu de todos os Governos- e não ape·
nas o brasileiro- c ao :1ccntuar que historicamente sempre tivemos
essa preocup~u;f10 cm nosso País, niío podemos deixar de verberar os
que, a4ui ou no exterior, procuram, sob a capa dc:ssc problema, que
todos rcconhcccmos importante c delicado, promover interesses nem
sempre inerentes ao campo dos direitos do homem.
No mundo cm que vivcmos, cocxistem, bem ou mal, cerca de
ISO Eswdos. Cada um deles tem sua própria História e suas virtudes
ou dcfcitos v~1riam, caso a caso. O respeito à soberania de cada um
dclcs c o reconhecimento reciproco de suas peculiaridades e vicissitudes silo a própria essência de uma convivência internacional amistosa. Ncnhum desses Estados tt:ril condições que lhe permitam seguir
f1 risca o rrcccito bíblico c, cm conseqUência, nenhum governo tem
autoridade pura lançar criticas indiscriminadas aos demais, como se:
estivesse ele mt:smo isento de culpas presentes ou passadas. A simples dcdaraçiio de arrependimento por pecados cometidos c mesmo
a afirmação do propósito de não reincidir nos erros são um ponto de
partida muito insatisfatório para o tipo de cruzada que se está desenvolvendo, espt:dalmente quando persistem as condições que levaram originalmente uo erro t: ao pecado.
I! saud:ívcl recomendar-se aos novos críticos que primeiro rerormem o seu próprio País c só depois se lancem à ingrata tarefa de reformar o mundo. Abandonem, primeiro, certos sonhos intervencionistas, ddxcm de interferir cm negócios alheios, moderem sua retóri·
cu e estarão, então, livres da acusação de que suas motivações políti·
cas niio silo too nobres quanto suas palavras. No atual estágio da
política internacional, cm que freqUentemente os interesses de
segurança c de comércio sobrepujam outras considerações, não te·
mos o direito de tomar a retórica como se fosse uma realidade,
Niio se pode aceitar que qualquer País, por melhores que sejam
suas intenções, adotc a posição de juiz, de corregedor ou de mestre
dos demais, especialmente num quadro de pressões c de contrapressõcs. Não podemos esquecer, por outro lado, que a magna questão
do respeito aos direitos da pessoa humana se coloca na verdade para
toda a sociedade e não apenas para os seus eventuais governantes.
Como todo agrupamento humano, a sociedade brasileira terá, neste
c cm outros campos, falhas que todos estamos determinados a urgentemente corrigir - mas, cm hipótese alguma, podemos nós,
brasileiros, ser acusados, por exemplo, da prática sistemática de
discriminação racial, ou de ter obrigado em nosso Pais o crime organizado cm escala nacional ou, ainda, de nos termos valido de
armas especialmente cruéis, inclusive nucleares,
Temos, portanto, condições pura rejeitar lições, ainda que se
pretendam universais, especialmente quando elas não se compade·
cem com os hábitos c a prática de quem as quer dar .
O próprio Presidcnte Curter reconhc:ceu, em seu discurso, que o
progresso da condiçuo humana depende, também, do que se consiga
"nu rcducUo das tensões, no controle das urmus nucleares, na consccuçflo da harmoniu cm áreas conturbadas do mundo, c nu provisilo
de alimentos, de condições de saúde c de educação" pura todos os
povos.

Nós invcrtcríumos a ordem cm, que estes elementos silo apre·
sentados. País que lu tu pelo seu progl'esso, sabemos muito bem que
us próprias tensões internacionais e us corridas armumentistus silo
conseqUências das iniqUidades nu repartiçilo universal dus oportunidudc:s de progresso material c cultural.
j

~

'

Murco de 1977

Aindo.1 assim, porém, n:io nos escondemos por trús dus nossas
nt:ccssidaJt:s de desenvolvimento po.1ra justificar comportamentos
intt:rnal.!innais de confrontaçilo, nem para cmbmcar cm políticas
oricntudas pura disputas 1.h: hcgemoni:1.
O SR. PRESIDENTE ( Pctrônio Porte lia. Fazendo soar u campainha.)- Comunico a V. Ex~ que seu tempo estú findo. Todavia,
concedo 5 minutos para i.JUe V. Ex• ultime seu discurso.

-o.. SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Concluirei
neste pêriodo, Sr. Prcsidt:ntc.
Nossa p:trticipaçUo histórica retrata um Pais que acredita na
coopcraçUo, que a prega c pratica. Assim tem sido no campo econô ..
mico. Assim no político e no social. Assim, ainda, no cultural e no
tecnológico. Preferimos, por sistema, as soluções de harmonizaçilo
de interesses e t:vitamos, por convicção, as tentações do isolacionismo c da autarquia.
Nossas relações hihtlcrais com todos os países do mundo não fazem mais do qut: confirmar cssc rt:truto, Não aceitamos ingerências
porque as não rrnticamos. Com ning:u~m. Não desejamos tutelas
porque niio acreditamos nem na justiça nem na eficúcia dus hegcmo ..
nias,
Accit:lml)S, sim. c desejamos, as lidcrunças, musas lideranças de
id~ius, de conct:itos. Somos parte do Mundo Ocidental, para cujo
ideário dt:mos, tamh~m. a contribuiçüo de alguns singulares exemplos de comportamcnto c de vocaçüo nacionais. A toler:incia brasileira ~. certamt:ntt:, destacada virtude nacional, responsável pelo rato
de, no Rrasil, o respeito lt dignidade humana encontrar expressão
natural no povo, ao contrúrio do que ocorre cm outros países em que
a vontade ofidtll ou o idcúrio nacional c:ncontrum muito menor correspondência com o modo de ser cotidiano de suas comunidades
nucionais.
Não ê nosso desejo fazer aqui uma interprctaçilo do discurso do
Presidente Curtcr c, por isso, não nos cabe comentá·lo em todas as
suas partes.
Começamos nosso pronunciamento por mostrar a concordância
do Governo brasileiro com a tt:st: geral do Presidente nortc·americnno dt: que u qucstão dos direitos do homem~ um problema de intcrt:ssc universal, tendo acentuado, por~m. que não pode ela estar
subordinada ao arbitrio de qualquer País. Queremos concluir concordando com duas outrus de suas afirmações: a de que. 11 06s só podemos melhorur cstt: mundo se rormos rculistas a respeito de suas
complexidades" c a de que niio é forma de colaborar paru a soluçilo
dos problemas do mundo "impor aos demais nossas próprias
soluções particulares",
Nc:stc discurso, anoramos upenas algumas das imensas
complexidades que cercam os problemas para soluçilo dos quais o
novo Presidente norte-americano ergueu a bandeira de sua
Administrução. Algumas dessas complexidades já se revelaram de
tanta força, nestas últimas semanas, que o próprio Presidente Cartcr
e outros ultos repn:scntuntes do Governo norte-americanos se viram
nu necessidade de introduzir qualilicacões, que, a rigor, representam
a própria negação da posiçiio de princípio.
Quanto li imposição de soluções particulares no plano universal,
el:1 é mio apt:nns imprópria, como insustcnt(lve!. Seria. realmente,
um triste epílogo para a história do Mundo Ocidental se, após dois
mil ~1nos, tivéss~:mos qut: concluir, mais unu1 vc:1., quc n paz dos povos só é possivcl pdu subordinação aos desejos dt: Roma. Dns idéias
llc supranacionaliúaúc ~:srenunos estar dt:linitivamente libertos. O
que podt:mos Ul'citar, sim, são decisões da comunidade intcrnucionul. Nosso s~culo pagou o prt:ço de duas guerras mundiuis puru
ver l!crminar a vontade dos povos de vivt:rem t:mlibt:rdade c cm harmonia. E t:~sa libt:rdude c lwrmonia st: t:xprcssum pelo rt:spcito entre
os Estudos, qut: são us ressoas dc Direito lntcrnucionul~ c nil.o,
obviamente, cntiduaes munidas de indesejl1vcis prerrogativas de
ingerência, de intervenção e de hicrurquiu.
Foru dc:sses limites do consenso historicumcnte pactuado em
documcntos solt:ne c livremente chunceludos pelu Sociedude dns

lj

i'
,,,,

:I

ii"
li

!I
11

ij
li

liii
I

I
I

Murço de 1977

lllÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

Nações c que cstubclecem condição prcci['IUll para a defesa dos direitos humanos, jamais scri:.1 possível ulcancar-sc o ideal supremo, que ê
a intcrvivéncia rcspcitma c pncíflca dos Estados c dos povos.
Essas premissas silo inviololvcis c inalienúvcis e têm a sua base na
idéiu c na conccituaçi'io do nacionalismo, que começa pelo dever

impostcrgávd dos brasileiros - independentemente de bandeiras
políticas ou frontcirus panidtirias- dr.: defender, sem vacilações, os
princípios da autodeterminação c da não-intervenção, (Muito bem!
Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Porte lia)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Benjamim Farah, por cossão. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra prcsc:nte.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ota ir Bcckcr, por cessão.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
En1 nns de dezembro passado, o Presidente Geiscl assinou
dccrclo·leí modificando a sistemática de aplicação dos incentivos
liscais em norestamt:nto c renorestamento. A medida há muito se
fazia necessária, para melhor disciplina do problema, bem como
para impedir abusos. Foi, assim. um mo salutar e positivo, se bem
que, a meu ver. ainda teremos que fazt:r mudanças, inclusiw paru
que os incentivos pura reflorestamento não sejam utilizados para a
destruição de Oorestas naturais onde elas há muito se tornaram
escassas.

No Decreto n• 79.046, de 27 de dezembro de 1976, o art. 13 faz
detcrminnçiio que resulta cm sí:rio prejuízo para o Estado de Santa
Catarina, devido à sua estrutura fundiúria, cuja característica é o
minifúndio. Daí ter o decreto, upc:sur de todos reconhecermos sua
necessidade e ucerto, provocado generalizada preocupação no meu
Estado. Prcocupaçiio que desde logo levamos ao conhecimento de
autoridades competentes, com a finalidade de sanar falha que redundaria cm grandes prejuízos pura os calarinenses.
Tiio procedcntt: essa preocupação que a ela deu eco o Governador Konder Reis, ao encaminhar ao Ministro Alysson Paulinelli
sugestões para serem examinadas e incluídas na regulamentação a
ser baixada para cumprimento do citado decreto. f: que se torna
imprescindível resguardar justos e importantes interesses
caturinenses, o que se obteria admitindo-se a descontinuidade da
áren mínima de plantio, face à realidade fundiária de meu Estado, e
mantendo-se a área mínima de 50 hectares para essências frutíferas
nos projetas benenciados pelo art. 18 do Decreto-lei n• 1.376, de,l2
de dezembro de 1974.
Foi, portanto, com satisfação que vimos o Sr. Joaquim Falco
Uriarte Neto, Presidente Substituto do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal - IBDF - informar o governo
cntarinense de que cstiio avançados os estudos parn elnboraçiio do
nto normativo, segundo cstubclecido no art. 32 do Decreto n• 79.046.
E a Presidência do IBDF assegurou que desse ato normativo constariam nrtigos relativos aos projctos de tlorícultura, de lu I forma que
os projetas cm rcnlizaçào no Estado de Sunw Catarina. com magnífi·
cos resultados, tenh:tm sua continuuç:lo :<Ssegurada. Sfto eles do
maior interesse puru o ml!u EsttldO e o Pais, especialmente no tocante
i1s frutiferns que oncmm nossa balança comercial.
Cumpre-me, assim. expressar meu contentumento por ver o
IBDF e o eminente Ministro Alysson P:1ulinelli dispostos a impedir
que o decreto que venho comentundo tenha efeitos os mais negativos
no meu Estado, em decorr~nciu di! suu c:strutun1 fundiúria, que Sl!rú
levada cm conta no Regulamento que dispori1 sobre a aplicação do
ato presidenciul. E estamos certos de que o <~to normutivo virá
rapidamente, resguardando inteirumentc interesses do meu Estado,
propiciando o desenvolvimento de projetas que nos permitirão
produzir fruUls que importumos quuse tot;llmentc, pi.lr;a ul!vio du
balnnçu comc:rcial.
O Sr. Agcnor Maria (M DJI- RNl- V. Ex• dit licença pura um
aparte'?

O SR. OTAIR BECKER (ARENA prazer, nobre Senador.
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SC) -

Com muito

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Nobre Senador Otair
Becker, congratulo-me com V, Ex• pelo discurso a respeito dos
problemas de incentivos fiscais c renorestamento e, uo mcsmc
tempo, dou conhecimento de que a Comissito de Agricultura desta
Casu vai convidur o Presidente do JBDF para fazer uma explanação
a respeito desses dois problemas, porque os entendo de allu releviin·
cia, d~: alto interesse nacional. Assim sendo, dou conh!o!cimento a
V. E.x• c i1 Cast1 de tlue, nos próximos dias, o Presidc:ntc do IBDF
comparecerá li Comissão de Agricultura do Senado Federal. pura
nos informar a rcspeito desses problemas.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Eminente
Senador Agcnor Maria, duplamente grato por sua oporlunu
intcrferénciu: primeiro, solidarizando~sc com o meu discurso: em segundo plano. dando conhecimento it Casa da decisão hoje tomada
pela Comissão de Agricultura de convidar o Sr. Presidente do I BDF
rara discorrer sobre a problcmdticu do renorcstamcnto cm nosso
P<IÍS.

Sr. Presidente, estamos certos de que o ato normotivo virá
rapidamente:, resguardando inteiramente interesses do meu Estado,
propiciando o desenvolvimento de projetas que nos propiciariio
produzir frutas que importamos quase totalmente, para alívio da
bulançn comercial.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Permite V, Ex•

um aparte?
O SR. OTAIR BECKER (ARENA prazer, Sonador Vasconcelos Torres.

SC) -

Com muito

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Passei o dia de
hoje uo Judo de V. Ex•. um:t grande parle na Comissão de Economia. Depois, com a sessào do Congresso c com uma série de afazeres
niio pude comparecer à Comissão de Agricultura. Gostaria de tê-lo
feito porque iria, pelo menos, externa r algumas considerações para
afirmar que u política do retlorestamento do Brasil tem sido pura·
mc:nte tc:órica. Todo mundo reconhece a nc:ccssidade de se 11orest:.u c:
de se reOoreslar, mas o gros-bonnels os chefes do IBDF c os homens
alguns de boa intenção, do Ministério da Agricultura, quando querc:m fazer assim um incc:ntivo ao rel1orc:stamento, a primeira coisa
que organizam ó um coquetel. Disso, vou dizer a V. Ex•. tenho práti·
cu; fazem um coquetel bacana e não falta, às vezes, um churrasco,
queimando H lenha. Há uma contradição até nessas campanhas de
rcnorestamcnlo que siio organizadas no Brasil. Bom, organizam
incentivos liscais, mus para que estes sejam obtidos, a via cruci!i, ou
melhor, a própria via crucis perde, porque seria uma via Ooreslal
muito pior do que a percorrida pelo Nazareno. Pura quem quer, por
exemplo, manter um horto norcstal particular, tudo certo, mas, se
hit, às vezes, pcduços de lenha ou uma m:1cega queimada, derrubada,
nào faltam nscais do I BDF, não sei como. O número de funcionários
desse Instituto é cfetivamcnte pequeno. mus eles se concentram na
itren urbana e não percorrem, com a devida assistência, área rural,
onde as queimadas são feitas. Por outro lado, não há uma correlação
emre o renorcslamento c uma política de dcfcsu das nossas matas
porque quase lodo guarda norcstal,- ó evidente que há exceções,é emincntcmc:ntt: urbano, quando o g:ullrdu norestal teria que ser
nccl!ssurkJmentt: rural. Vossa Excelênciu sab~: que, em períodos de
seca, ngon1 mesmo no meu Estado nós estamos atravessando uma
crise inenarr{lvcl, basta dizer u V. Ex• que o Arcebispo de: Cumpos,
D. 1\ntônio de Custro Maia, já não acreditando nessas chuvas artifi·
ciuis que os ceurt:nses faz\!m, dizem que os ceun:nses fazem chover ...
O Sr. VlrgOJo Tó•ora (ARENA- CE)- E que dilo certo.
O Sr. Vasconcelo• Torre• (ARENA - RJ)- E que d~o certo'!
8, qtutlquer coincidência é mera semelhança. Dão certo, mus o cett·
rcnse, por exemplo, cm Cnrnpos, quando là foi, não conseguiu que a
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ilgua caísse, Mas, então, a Igreja Católica jú está fazendo o apelo, n
rrocissiio, a prece rró·plúvio, Estou quase que sendo indelicado com
V. Ex• pelo aparte longo. Mas, é rara subscrever os seus pontos de
vista c para chamar a atenção do honrado Ministro da Agricu\turn,
Sr. Alysson Paulinelli um teórico maravilhoso e simrútico, um
tecnocratu que seduz rela s.imrutia. Mas que S. Ex•, leu\ à situação,
veja bem que o IBDF ainda não disse ao que veio, Sua Excelência
niio tem culpa, rorque o I BDF nilo foi criado nu atua\ administra·
çt10, nws o rcnorcstumcnto, enquanto continuar nu base de coquetel,
de salgadinho, de festinha, não vai pura frente.

I

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Sou grato às
observações de V. Ex•, nobre Senador Vasconcelos Torres, e permi·
ta-me enfatizar, neste momento, cm apoio ao convite formulado pelo
Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, que V. Ex• será uma
peca muito importante neste trabalho que desejamos desenvolver
com vistas a se pôr em prútica, no Brasil, uma politica de refloresta·
menta que atenda aos legítimos interesses de nosso Pais.

J

O Sr. VaSl:oneelos Torre• (ARENA - RJ)- Se V. Ex• não
considerar impertinência, uma frase apenas: Quem refloresta, no
Brasil. sem incentivo, é um teimoso, é um patriota. No seu Estado eu
conheço vários, no meu, inúmeros, em São Paulo uma centena, inclusive nrmas, e eu aqui cito uma, a PROFLORAL, que deveria ser
considerada de utilidade pública.

J

l

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Obrigado, mais
umu vez.

a

Cone\ uo, Sr. Presidente:
Congrutuhtmo-nos, portanto, com o Ministro Alysson Paulinel·
li, seguros que estamos de que o rroblema terá solução certa, conforme u rrcsidi:nciu do IBDF já informou ao Governador do meu Esta·
do. Nenhum rrejuizo ou dano há de decorrer para os fruticultores
caturinenses, o que seria lastimável para o Estado e o Pais, que deixa·
riu de se bcncõciar de novos alívios na sua balança comerciu\, face
aos uusriciosos resultados colhidos em Santa Catarina na produção
de frutas que antes importávamos quase totalmente, como a maçã.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobrt: St:nudor Anwral Pr.:i.xoto.
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O SR. AMARAL PEIXOTO (M DB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No ano rassado, pouco antes das eleições, ocupei esta tribuna
rara trazer ao conhecimento do Senado fatos lamentáveis que se
rassavam no Municirio de Petrópolis: um simples incidente de rua
entre um jornalista e um militar determinara com a instauração de
um inquérito rolicial militar, e logo derois outro inquérito era aber·
to contra os diretores de um jornal de larga tradição naquela cidade
lluminense, O Diário de Petrópolls.
Representante do Ministério Público fez um rronunciamento
violento, injurioso atê, àqueles jornalistas, enquadrando-os na Lei
de Segurança Nacionul c pedindo rara os quatro, renas que somavam 300 anos de rrisão.
Li, daqui da tribuna, trechos do pronunciamento da promotora.
Mostrei que somente uma raixuo rolitica desvairada roderia determinar essa conduta c que huvia ror truz daquilo um objetivo politi·
co, que er:t o de rrcjudicar a uçuo do Movimento Democrático
Brasileiro. que em todas as eleições foi majoritário, até então, no
Municirio de f>ctrórolis, elegendo todos os prefeitos c a maio riu da
Ct1mnru Municipal.
Mostrando que cu cstuva com a razão, o Superior Tribunal
Militar acaba, agora, de remeter o processo ruru u Justicu Comum,
alegando que n(to hft crime contra a Segurança Nacional, simplesmente ddito de imprtsa.
Eh:~ v:lll rt::-.pnndcl' a novo rroccsso mas, se forem condenados,
todo~ u~ gramh:sjnrnais do Rio de Janeiro e de São Paulo tumbém tcrà•t que ser rorque nada mais eles fazem do que repetir o que está
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diuriamcntc no Jornal do Brasil, no O Globo e no O
S. Paulo.

E~tado

de

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Pois niio.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- O fato que V. Ex• traz ao
conhecimento do Senado é mais um dado a favor do alto conceito
cm q~e está, rerante a Naçilo, o Superior Tribunal Militar.
O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Concordo com
V. Ex• c acho que tem sido, felizmente, para o povo brasileiro, uma

garantia a atuação da Justiça Militar, neste País.
Mas, Sr. Presidente, a vitima não foi o jornalista Paulo Antônio
Carneiro Dias, nem seu pai, proprietário do jornal, a vitima foi o
meu Partido porque, segundo informava logo depois de meu
rronunciamcnto, nesta Casa, o Prefeito de Petrópolis, meu corrcligionúrio, Dr. Paulo Rattes, houve um esvasiamcnto na campanha
do MDB, porque todo mundo ncou com medo de ser processado. Os
comícios que faziam eram gravados e acomranhados por elementos
da Policia Federal. O mal foi feito, o objetivo que se tinha em vista
foi alcançado. Mas, eu não poderia deixar de voltar a esta tribuna
rara mostrar que, naquela época, não foi uma leviandade da minha
p:trte repelir o procedimento do representante do Ministério Público,
tomando a defesa dos jornalistas de Petrópolis.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte, Senador Amaral Peixoto?
O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Com muita honra.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Senador Amaral
Peixoto, V. Ex• é, nesta casa, uma demonstração eloqOênte de que
ao longo dos anos em que milita na politica brasileira tem sido um
exemplo digno de ser seguido por todo homem público deste Pais.
Quando V. Ex•, no ano passado, ocupou a tribuna desta Casa para
denunciar as arbitrariedades que estavam ocorrendo no Estado do
Rio de Janeiro, em Petrópolis, todo o Senado sabia que V, Ex• estava coberto de razão. E, finalmente, para gáudio nosso, o Superior
Tribunal Militar veio jogar por terra as acusações infundadas c levianamente imrutadas relo Ministério Público àquele jovem jornalista.
Mas. cu pergunto a V. Ex•, nobre Senador Amaral Peixoto: como
ressarcir os brasileiros que, depois de meses e anos de via eruds, indo
de Herodes a Pilatos e que conseguem nnalmentc se ver livres de
acusações tão graves como estas, de terem atentado contra a scgurançu nacional? Eu pergunto ainda: quem vai devolver a esse rapaz os
meses de r reocupação, de vexame, de constrangimento que sofreu?
Dai por que i: louvável o fato de termos, neste País, um Superior
Tribunnl Miii ta r que tem sido exemplo de eqUidade no exame de casos delicados e na aplicação de penas, Não nos dú, por outro lado,
eminente Senador, condições de concordarmos com a excepcionalidade, com aquilo que costumeiramente se faz neste País, há muitos
unos: usar a Lei de Segurança Nacionai como um manto, uma
curapaça para ameuçar aqueles que nua estão de acordo, nem sempre
com o Governo, mus com o guarda da esquina. V, Ex• tem toda ara·
zilo. Associo-me às manifestações de V. Ex• c aplaudo o Superior
Tribunal Militar.
O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Agradeço as ge·
nerosus rcferi:ncius de V. Ex• à minha pessoa c à minha atuaçào políticu. E o que quero dizer mais: que há uma outra vítima, no caso: o
cundíduto do meu partido, o mais forte, que foi o mais votado em
Petrórolis e perdeu u eleição pela soma de legendas advcrsãrias,
ncou tão chocudo que um mós derois falecia vítima de um derrame
ccrebrul.
O Sr. Loizaro B•rbozo (MDB- GO)- Vcju V, Ex• quantos
mults tllJS lrttz a ~.:x~:cpcionulidudc:. Concluo aqui o meu upurte,

nobre Senudor.
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O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Não quero atribuir as derrotas do MDB a esse fato, muito menos a morre do meu
querido correligionário Luiz Carlos Soares, mas essa atitude inicial,
essa uçiio apaixonada da Promotoria Pública de Petrópolis, é a
origem de todo o problema.
Espero, Sr. Presidente, que esses fatos não se repitam cm nossa
tcrru, espero ...
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte~

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ) prazer.

Com muito

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Refere-se V. Ex• a um
caso cm que, se houvesse habeas corpus para os crimes chamados
políticos, certamente o Superior Tribunal Militar já teria, desde o pri·
mciro instante, trancado esse processo, c não haveria essa longa percgrinaçiio nu qual um jornal c o seu dirctor passaram horas de
uniçõcs esperando que afinal o Superior Tribunal Militar, com a sua
isençiio conhecido, proclamasse a sua inocência. A posição do MDB
quando luta pela concessão do habeas corpus para os crimes políticos
atende a uma realidade nacional que se constata a cada momento.
O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Muito obrigado,
Senador Nelson Carneiro. S. Ex•. realmente, coloca muito bem o
problema. Esse caso teria sido resolvido prontamente se houvesse
habeas corpus. Entretanto, somente agora, pôde ser resolvido.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, trazendo o caso ao conhecimento
do Senado, embora niio ligando os dois problemas, quero aproveitar
a oportunidade para prestar a minha homenagem ao nosso can·
didato recentemente falecido, Deputado Luiz Carlos Soares, que na
Assembléia Legislativa, nos dois anos que lá passou, conquistou uma
posição invejável, tanto que era um dos homens preferidos pela Ban·
cada do meu Partido para ser o seu Presidente. Mas, sua paixão po·
lítica e seu amor à cidade de petrópolis fizeram com que ele aban·
danasse, praticamente, os trabalhos da Assembléia c fosse para o seu
Município, onde conquistou uma votação cspetacular.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que queria fazer,
comunicando que estaremos sempre vigilantes na defesa dos nossos
companheiros c niio abandonaremos jamais aqueles que forem víti·
mas das perseguições.
Aproveitamos a oportunidade para prestar uma homenagem à
Justiça Militar, que soube se conduzir tão bem nesse caso. Muito
obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Com base no § 2• do
art. 183 do Regimento Interno, concedo a palavra ao nobre Senador
Magalhães Pinto.
O SR. MAGALHÃES PINTO (ARENA- MG. Para homena·
gcm de pesar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
Valho-me da permissão regimental para um registro infaus·
tuoso: A Casa de Rio Branco está passando por horas de amargura.
Ontem, foi o falecimento de um jovem repórter credenciado junto
àquela casa. que faleceu em sua plena mocidade. Hoje, tenho a comu·
nicar dois infaustos acontecimentos. O primeiro é o falecimento do
Embuixador C:imara Canto, aposentado, que foi por muitos unos
nosso rcprcsl!ntunte no txterior,
Nilo lerei aqui o seu currículo, bustundo assinalar que S. Ex•
representou o Brasil por mais de 7 anos nu Espunha c saindo dali, a
meu convite, foi representar o Brusil no Chile, onde ficou até se upa•
sentar. Ontem, dcu·sc u sun morte, cuusundo um novo impacto nu ..
quele Ministério.
Hoje,jlt nos chegu uma triste noticia; vem de Muni lu, com o fale·
cimento do Embuixudor Carlos Alfredo Bcrnurdes, cm plena utivi·
dade, aos 60 unos, depois de ter passado por vários postos, inclusive
pelo de Secretário-Geral do Ministério das Rclttções Exteriores e de
ter sido o representante do Sccretúrio·Gerul du ONU nu questão de
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Chipre. Foi S. Ex• Embaixador cm Washington, interinamente,
parece-me que substituindo o nobre Embaixador Amaral Peixoto,
hoje nosso colega de representação. Depois, S. Ex• foi credenciado
como Embaixador em Manila, posto onde acaba de falecer.
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. MAGALHÃES PINTO (ARENA- MG)- Se o Presi·
dente permitir, como é um caso excepcional, da minha parte terei
muito gosto em ouvir o aparte do Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ) - O Embaixador Carlos
Alfredo Bernardes era, sem favor, uma das mais brilhantes figuras
do ltamurati. A sua atuação na ONU' era de tal ordem que, quando
o Secretário-Geral na Organização das Nações Unidas anunciou
seu desejo de se afastar, houve um movimento quase unânime da
chefia das delegações para que ele fosse escolhido Secretário-Geral
da Organização das Nações Unidas. Mais tarde, foi convidado como V. Ex• disse - para exercer alta função naquele órgão inter·
nacional. Quando estive como Embaixador, ele era Ministro-Conselheiro junto à Delegação da ONU. la realizar-se a I Conferência
Internacional de Energia Atómica. Um brasileiro, o nosso saudoso
patrício, Embaixador Carlos Muniz, havia sido escolhido para Presi·
dente. Como S. Ex• se achava doente, talvez impossibilitado de com·
parecer, o nome de Carlos Alfredo Bernardes foi lembrado nova·
mente para ser o representante do Brasil a fim de que pudesse assumir a Presidência da Conferência. São· muito justas as referências,
como um antigo chefe e como Ministro brilhante que foi, que V, Ex•
faz à memória do nosso eminente colega.

o

O SR. MAGALHÃES PINTO (ARENA- MG) - Agradeço
a V. Ex• essa referência qui:, sem dúvida alguma, é mais um 'motivo
de nossa admiração c respeito à memória de Carlos Alfredo Bcrnar·
des.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ)- Permite V. Ex•
um aparte? Sabe V. Ex• que sou rigorosamente insuspeito para falar
dos assuntos do ltamarati. Conheço, pesquiso, trabalho hâ muito
tempo a respeito de assuntos da política externa brasileira. Nunca
logrei, no meu segundo ano de mandato parlamentar. ser membro da
Comissiio de Relações Exteriores, talvez porque, desde Deputado Fe·
dera!, tenha anunciado um trabalho sobre o ltamarati, a verdade e a
mentira da diplomacia brasileira. Mas, nesses cantatas, cu pude
conhecer bem de perto as figuras exponenciais da Casa do Rio
Branco e, nq caso, esses dois Embaixadores que V. Ex• pranteia, no
dia de hoje, com o sentimento de tristeza de todos nós. A bruxa está
solta no ltamarati, e desejo que ela aterrisse, porque hâ dificuldades
nos quadros da Secretaria de Estado, que tão bons serviços presta à
coletividadc. Quanto ao Embaixador Câmara Canto. V. Ex•. certa·
mente, o conheceu melhor que eu, mas gostaria de fazer umu refe·
rênciu com relação ao seu carúter integérrimo. Foi ele Embaixador
nu hora em que o Chile estuva sob o domínio praticamente do comunismo, e o Brasil. particularmente, era visado. Ele soube se conduzir
coni dignidade exemplar. Niio sei se o Embaixador Câmara Canto
escreveu algumas notas, porque o Embaixador talvez seja aquele que
esteja proibido de escrever as suas memórias; um ou outro, depois,
resvalu pelos segredos de Estudo, pelos desvilos da conveniência e
não pode dizer tudo. Mas, os que o conheceram, como V. Ex•,
sabem que poucos ocuparam uma missão difícil como a do Embai·
xador C<imuru Cunto. E tumbém na Espanha, onde tive oportuni·
dude de conhecê-lo, ao tempo ainda do todo-poderoso Generalíssimo Francisco Franco. Quanto uo outro, que à guisa de homenagem menciono aqui o apelido íntimo com que cru conhecido,
Lolô, cru ele ligado ao meu Estudo, particularmente no Município de
Sapucaiu. E. no instuntc cm que o ex-Embaixador em Washingtonc uqui um udjetivo não sentimental mas verdadeiro - o ex-grande
Embuixador, cm Wushington, Senador Amurai Peixoto, fula sobre u
suu personulidudc, quero fazer minhas as suas palavras. E quanto uo
jornalista Costu Manso, u que V. Ex• também se referiu - ontem

.•
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não pude manifestar-me- endosso todas essas palavras envolvidas
cm tristeza com que V, Ex• ocupa a Tribuna no dia de hoje.
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O SR. MAGALHÃES PINTO (ARENA- MG)- Agradeço
a V. Ex• e tenho muito gosto cm inserir no meu discurso o seu
aparte, muito justo, às duas personalidades desaparecidas,
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Permite V, Ex• um
aparte, Senador Magalhães Pinto'! Serei muito breve.
O SR. MAGALHÃES PINTO (ARENA prazer, nobre Senador.

MG) -

Com
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Sua justificativa está não apenas no fato de serem insuficientes
os recursos destinados àquela Funduçilo cm virtude da evolução dos
programas de que a tarefa de alfabetização de adultos não pode
competir, com exclusividade, ii União. Ter·se·ia, assim, mais uma
fonte de recursos para o MOBRAL, sem desviá-los daquele destino
originariamente previsto no Código Civil- o Estado ou o Território
de domicilio do de cujus.
Saiu das Sessões, em 23 de março de 1977. - Vasconcelos Torres.
LEG/SL;IÇÃO CITADA

O Sr, Lázaro Barboza (MDB - GO) -.Senador Magalhães
LEI N• 3.071, DE I• DE JANEIRO DE 1916
P10to, V. Ex•. falando cm comunicação pessoal, lamenta o faleci·
mento de duas importantes figuras da vida pública brasileira que ser·
(Código Civil)
vir.um no It•tmarati: um, o nosso ex-Embaixador aposentado e que a
convite de V, Ex• foi para o Chile: o outro, o nosso representante em
Manila. Em nome da Liderança do Movimento Democrático Brasi·
Art. 1.594. A declaração da vacância da herança não
leiro nos associamos às manifestações de pesar que V. Ex• externa, prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem: mas, decorri·
nesse instante, para que elas assumam, assim, a posição de eco de dos trinta anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados
todo o Senado brasileiro.
passarão ao domínio do Estado, ou ao do Distrito Federal, se o de
O SR. MAGALHÃES PINTO (ARENA - MG)- Agradeço cujus tiver sido domiciliado nus respectivas circunscrípções, ou se
incorporarão ao domínio da União, se o domicílio tiver sido cm
u V. Ex• e ao MDB u solidariedade a essa manifestação.
Sr. Presidente, cu pediria que a Mesa manifestasse o nosso senti- território não constituído em Estado.
mento às famílias enlutadas, e ao ltamarati fosse enviado, também,
uma manifestação nossa de sentimento pelo falecimento desses
À.< Comi.wie.< de Constituição e Justiça, de Educação e
ilustres diplomatas, que tão assinalados serviços prestaram à nossa
Cultura e de Finança.<.
Pátria.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 35, DE 197'7
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Na forma do RegimenDispõe sobre o funcionamento dos museus, aos siOJadoe,
to Interno, V. Ex• será atendido.
domingos e feriados, e dí outras provldênclu.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, projetas
O Congresso Nacional decreta:
que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccretârio.

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

Silo lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 34, DE 1977

'
-i"

•

Destina, mediante doaçio à Fundaçio MOBRAL, os bens
constantes das heranças jacentes cuja destlnaçio é prevista no
art. 1.594 da Lei n• 3.071, de I• de janeiro de 1916 (Código
Civil).
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os bens constantes das heranças jacentes c cuja destina·
çilo é prevista no art. 1.594, da Lei n• 3.071, de I• de janeiro de 1916
(Código Civil), serão aplicados no custeamento das atividudes de
alfabetização de adultos e programas vinculados, mediante doação
dos mesmos à Fundação MOBRAL.
Art. 2• A Fundaçi\o MOBRAL poderá, na conformidade da
legislação vigente c de seus estatutos, alienar os bens referidos no
urtigo nnterior, deVendo aplicar o apurado nessas alienações nos
respectivos Estados c Territórios em que tiver tido domicilio o de
cujus.
Art. 3• Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicuçi\o,
revogadas us disposições cm contrário.
J ustiOcaçio

-·'

..
.,I
,]

A herança jacente- 1 res nulllus, nu trudiçilo do direito brasilei·
ro, haurida nas suas fontes romanas c portuguesas - reverte ao
poder público, emergente, assim como herdeiro por exclusão. A
nossa legislação, cm função do domicilio, destina ao Estado ou n
UniUo esses bens vacantes, sem, porém, impor-lhes uma uplicnQUo
especifica.
A modir.cuçi\o proposta, cm sua substância, não altera aquela
tradiçi\o beneficiadora ou dos Estudos ou da Unmo: apenas estabelc·
cc um destino certo, considerando u rclcvfmciu social do plunn de
crradicacão do analfabetismo no Pais.

Art. I• Os museus mantidos, administrados ou subvencionados pelo Governo Federal funcionarão obrigatoriamente aos
<úbados, domingos c feriados, das nove às dezoito horas.
I• f; requisito indispensável à aprovação do regimento de
cada museu, constar do mesmo uma referência explícita ao funcionamento nos sábados, domingos e feriados.
§ 2• Se do regimento cm vigor de qualquer museu oficial da
União não constar uma referência ao que está estipulado no caput
deste artigo, sua direção deverá, cm prazo não acima de sessenta
dias, submeter à autoridade superior nova rcdaçào do documento.
Art. 2• Pura os museus mantidos c administrados por organis·
mos da Administração indireta, Governos Estaduais, territoriais, ou
suas agências, por entidades de direito privado, ou por particulares,
será elemento indispensável de habilitação ao recebimento de subVenção financeira ou ajuda técnica, do Governo da Uniilo, existência de
umu indicação expressa ao funcionamento nos sábados, domingos c
feriados.
Art. 3• A fim de atender aos problemas de limpeza c conservação das instalações, bem como IISSegurar u todos os que prestam ser·
viços no estabelecimento o descanso semanal u que fazem jus, pode
u Direçào de cada Museu dtt União, ou de outros, rccipicndârios de
ajuda federal, determinar o não-funcionamento dos mesmos no
período compreendido entre a segunda c a sexta-feira de cada
semanu, pelo número de horas que for necessário pura compensar o
tempo de trabulho representado pela abertura aos sábados, domingos e feriados.
Art. 4• Cube uos órgãos da Administração Federal a que estiverem subordinados os museus, ou em cujos orçamentos figurarem
suas subvenções, fiscalizurcm u obediência uo que dctcrminu esru lei.
IY As sunções aplicúveis pelo órgão fiscalizador silo, no caso
dos museus federuis, suspensão ou demissão do Dirctor, c tratandose de museus ni\o subordinados administrativamente uo Governo du
Unii\o, multas equivulcntes u um, dois ou três sulários mínimo~ re-

*
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gionuis c suspensüo temporária ou definitiva du assistência finan·
ccira ou técnicu federal que lhe estiver sendo prestada.
~ 2• A fiscalização prevista neste artigo poderá ser realizada,
mediante convénio que os órgãos responsáveis da Administraçilo
Federal vierem a cstubclccer, por Agências governamentais da própriu União c dos Estados, que se destinem à promoção do turismo.
Art. S• Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação,
revogadas as disposições cm contrário.

J uslincaçio
Se o Brasil estivesse entre os países em alto nível de desenvolv
menta administrativo, certamente seria dt:snccessário projeta com·
este, por uusência do problema que ele visa a corrigir.
Nos puíscs cm que a udministraçilo pública tem o sentido dt
·dinamicidade e da funcionalidade, com a permanente adaptação do
órgãos c estruturas aos respectivos fins, nilo ocorreria esse desen·
contra entre museus- mantidos ou subsidiados pelos cofres públi·
cos-e o público que desejava visitá-los.
Isso não ocorreria, esclareço, porque os dirigentes desses estn·
bclecimentos, atentos à finalidade dos mesmos, procuraria conhecer
o anuxo de visitantes, nos sete dias da semana -fato condicionado
por diferentes causas, permanentes ou temporárias- e tratariam de
escolher um horário de funcionamento para os museus por eles diri·
gidos, de modo que suas portas não estivessem fechadas nos dias e
nas horas cm que costumassem ser maior a probabilidade de visitas,
No Brasil, não se pensa nisso e os museus oficiais administrados
como se fossem reparticões burocráticos, abertas apenas nos dias e
nus horas cm que toda u populução ativa, inclusive os escolares, está
cm pleno trabalho. ficam às moscas, como verdadeiros elefantes
brancos improdutivos, deixando de justificar as verbas orçamentá·
rias que recebem.
Lembrarei, nu seqUência destas considerações, que todos os
órgãos c serviços mantidos com os dinheiros públicos são instrumentais, meios, têcnicas para atingir determinados fins relacionados
com o bem comum.
Organizações policiais e de bombeiros, por exemplo, existem
pura garantir a segurança das populações. Não seria admissível que
distritos policiais ou quartéis de bombeiros fechassem suas portas às
12 horus de súbudo c só reabrissem às li horas de segunda-feira. Se
isso viesse a ocorrer, o fim precipuo dos referidos serviços não estaria
sendo utingido, pois os ussassinos e ladrões niio seriam incomodados

nos lins de semana e os incêndios que então ocorressem constituiriam problemas futuros, apenas, para as companhias seguradoras.
O que se pussa com os museus não i: muito diferente. O que o
Estado gasta com estubclccimentos dessa ordem. é, tipicamente,
investimento feito pura a educação do povo. A idi:ia do passado c da
trudiçilo, fundamental para despcrtur nos cidadãos o sentimento e a
consciência de Pátria, está presente naquilo que a maioria dos
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mente no CIISO citado, originárias de Bras!lia, onde uma parte ponderável dn população -a das ramilias que têm carro -vive a procurar programas paru os fins de semana.
Mas, seria preciso, ao contrário do que acontece, que o im·
ponentc Museu que tanto nos fala de um passado heróico estivesse
aberto durante o dia intoiro, aos sábados, nos domingos e feriados.
Seria atí: admissível que ficasse fechado durante todos os dias úteis,
mas que cstive~se aberto nos dias em que, ivariavelmente, existe
gente do lado de fora de seus portões, interessada em visitá-lo.
O que desejo, pois, atravês deste projeto, i: garantir ao Estado a
indispensável rentabilidade social dos preciosos recursos que ele disponde com os museus dependurados no seu areamento, bem como
assegurar, ao escorraçado contribuinte, a modesta satisfação de
poder penetrar nessas casas diliceis, mesmo pagando uma taxa,
como se usa agora, instaladas e sustentadas com os seus impostos,
naqueles únicos dias da semana em que ele faz - quando fuz - o
seu pequeno turismo.
Sala dus Sessões, 23 de março de 1977.- Vasconcelos Torres.

(Âs Comissões de Con.rtituiçào e Justiça, de Educar;ào e
Cultura, de Sm•ico Ptíb/ico Civil e de Finanças. i
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- Os projetas lidos serão
publicados c remetidos às Comissões competentes.

COM PARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Josi: Guiomard - Virg!lio Távora - Wilson
Gonçalves- Jessí: Freire- Marcos Freire- Paulo Guerra -Ar·
non de Mello - Luiz Cavalcante - Gilvun Rocha - Lourival
Buptista- Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Car·
doso - Roberto Saturnino- Benjamim Farah - Gustavo Capa·
nema - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Lázaro Barboza Evelásio Vieira- Lena ir V ursas- Tarso Outra.
·
O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - Estit finda a Hora do
Expediente.
Pussu-se il

ORDEM DO DIA
Item
Votação, em turno único, do Requerimento n• 14, de
1977, do Scnho"r Senador Daniel Krieger, solicitando seju
anexado aos Projetas de Lei do Senado n•s 218 e 222, de
1975, já tramitundo em conjunto. o de n• 298, de 1976, que
objetiva alterar a Lei Orgânica da Previdi:ncia Social.
Em votação o requerimento.
Os Srs. St.:nudorcs que o uprovum, queiram permanecer senta-

dos. (Puusu.) Aprovado.
A Presidência fmi• cumprir a decisão do Plenário.

muscus trnnsmitc utravé!j dtl exibição de seus acervos. E no caso dos
O SR, PRESIDENTE (Josê Lindoso) -Item 2
museus científicos ou artísticos, há tambêm uma fecunda influência
Votucno. cm turno único, do Requerimento n~' 20. de
que poderá ser exercida pelo espetáculo fascinante de suas coleções,
1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
contribuindo para situar as pessoas que o contemplam no contexto
trunscricuu, nos Anuis do Senado Federal, du Ordem do Dia
du civilizução e da cultura.
do Comunduntc da Acadcmiu Milit11r dus Agulhas Negras,
Ora, nada disso ocorrerá se os museus permanecerem rcchados,
General Sylvio Oct:íviu do Espirito Sunto, lida no dia 14 de
justamente nos dias c nus horas em que maior número de visitantes
dezcmhro de 1976.
pode pcrcorrê·los. Coincide com o cxuto interesse do Estado que
Em votação o requerimento.
haja esse afluxo de visitantes e, visto o mesmo assunto do ponto de
Os Srs. Scnmiores qu~: o ~\provt\m, qucinlm permanecer sentuvistu público, cabe lembrar que nesse público estão os contribuintes
dos.
(P"us.,,)
que custeiam o Museu com os impostos que pagam e que devem ter,
Aprovudo.
inclusive por esse fato, o pncífico diroito de visitlt-los nos dias de sua
Será feita utrunscriçuo solicitud11.
m:1ior conveniência,

O funcionamento dos museus é, cm qualquer parte, algo
bastnntc rclucionado com u organizução do turismo interno, movi·
monto, como se sabe, gerador de rendus compensadoras para as
regiõos ou cidades que sabem "vender" seus atrativos c suas belezas.
Museu como o das Bundeirus, em Goilts Velho, constituem
motivações magnrficus paru alimentar correntes turísticas, principal-

!!. ,1 SEGUINTE,, ORDEM DO DIA CUJA TRANS·
CRI(',10 t. SOLIC'/T,IDA:
ASPIRANTES-A-OFICIAL DA TURMA 31 DE MARÇO
O êxito colhido no fim de quatro unos de intenso e proffcuo
uprendizudo nu Academia Militar dus Agulhas Ncgrus. motivo de
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jusio orgulho c vibração, hii de constituir-se no alicerce cm que vos
buscareis. pura trilhar a longa estrada que vos levará à plena realização prortssional, nesta escola de patriotismo, civismo c abnegação,
que é o Exército brasileiro.
Paru servi-to bem, tornu-se ncccssúrio a vossa consagração, por
inteiro, ao dever, dedicando-vos ao trabalho da caserna, aperrciçoun·
do continuudumente vossos conhecimentos técnico-científicos e
culturais, empenhando-vos u rundo nus tarcras diárias du instrução c
comportando-vos dentro dos princípios que devem nortear a condu·
ta dos vcrd.,deiros soldados, representantes do glorioso Exército de
Caxias.
Em breves dias cada um de vós irá comandar um grupo de homens livres, cidadãos leais, mas inexperientes que hão de vos olhar
cm busca de instrução e, mesmo, de orientação. Vossa palavra será
ouvida, vossa obscrvuçào mais casual, lembrada, vosso gesto imita·
do. Imitados serão, também, vosso porte, vocabulário e modo de
comandar.
Sereis Ortciais .
Mus, p"r" que sejais cm toda u sua plenitude, é preciso que vos
torneis che[cs c líderes,
Tereis ·muito o que ruzer pura isto. Não tanto perante vossos
superiores. mas, c sobretudo, diante de vossos subordinados.
A liderança não apenas pede, mas recebe a obediência
consciente, nrme c sem hesitação; a lealdade de outros homens e,
principalmente, u devoção que os impulsionará para onde preciso
ror .
A "rtc de ser chefe baseia-se no desenvolvimento de qualidades c
virtudes, dentre us quais vos aponto, como principais. u autoconnunça, u ascendência moral, o espírito de sacri[ício, a lealdade, a
iniciativa, o hábito de decidir, a dignidade cu coragem.
Praticando u disciplina - alma de um exército - severa, mas
justu. franca c leal, que iguulu cherc c subordinados, cm toda a verti·
calídade du escala hierárquica, no respeito aos mesmos princípios
estareis desenvolvendo u ascendência moral, u lealdade c a dignidade.
Cultuundo u cumurudugcm c o espírito de corpo que irmanam
comandante c comandados que fazem da Unidade uma rumília c
transforma u rríu caserna num imenso lar acolhedor nu solíduríedudc
c na rcnuênciu, estareis aprimorando a autoconliunça, o espírito de
sucrificio c a leu idade.
Assumindo u responsabilidade de vossos atas e de vossas
funções- porque do cxuto cumprimento do dever de cada um nasce
a eflciônciu da instituição c a segurança da Pátria - estareis praticando o verdadeiro patriotismo, rtrmudo no solene juramento de
fldolídndc que todos ruzcmos ao cruzarmos os umbrais de nossa vida
militar, além du iniciativa, do ato de decidir c da coragem moral.
Fortirtcundo u vontudc no dia a díu de vossas atividadcs, aprendendo n prortssão, dominando o comodismo, combatendo u preguiça, submetendo o corpo ao espírito, accitundo o dcsconrorto c u
fndiga, estareis cxcrcitundo u autoconliunçu, o espírito de sacrifício,
u ascendônciu moral c u coragem. Esta última não 'nasce com o
homem, nem lhe pode ser inoculada nu hora do perigo, se antes, com
estoicismo c determinação, nào se aprendeu querer.
Cuidando do armamento e ramíliurízando-vos com o seu cmprego. conservando o material c o equipamento com carinho e dedicação; tirando proveito, pura vosso uper[ciçoumcnto prortssional,
dos onerosos exercícios no terreno, estareis cultivando a uutoconliança, o espírito de inicíutiva c o hábito de decidir.
Aspirantes!
O nome de vossa turma evoca ujornuda gloriosa del964, marco
inicial du arrancndu pura o desenvolvimento, meta prioritária du
Revoluçilo, que há de levar, cm futuro muito próximo, este nosso
grande Pnls a rtgurur entre ns mais prósperas e poderosas nações do
univc:rso.
Os ideais que inspiraram u Revolução Democrática Brasileira
continuam vivos c a nos unir. cudu vez mais, sob u autoridade lcgl·
tima c incontestável do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú·
blicu. Generul Ernesto Geisel, empenhados todos nu construçào da
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grundeza do presente e de uma nacionalid~1dc que mereça o reconhecimento das gerações ruturus.
A Nuçiio espera de nós Intima comunhão de pensumcnto, devotamento por inteiro aos misteres de nossa protissào c o cumprimento
do sagrado dever du vigili1ncía indormida, para que no Altar da
Pátria, tremule u Bandeira Brusílciru, que herdamos imaculada de
nossos anh:pussados e que havemos de passar aos nossos descendentes, altanciru,livrc c rcspcitudu.
Aspirantes u Ortciul du Turma 31 de Março!
. 'Ide connantes. Crede em vós, cm vossos chcrc:s c cm vossos
camaradas. Prestai sempre o melhor trubulho de que fordes cu pazes c
não esmoreçais por ver que outros ussim o razcm. Dedicai-vos de
corpo e alma uo serviço du Pátria.
Se assim procederdes, estareis sendo dignos da espada que
empunhais.
Sede relizcs .
a) Gcn Bdu Sylvío Octilvio do Espírito S"nto, Comandante da
AMAN.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 3:
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senadon' 127. de 1975, do Senhor Senador Franco Montoro,
determinando que nu aposentadoria por tempo de serviço, o
segurado indenizará o lN PS pelo período durante o qual não
haja contribuído, tendo
PARECERES, sob n•s 767 c 768, de 1976, das Comissõcs:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade; c
-de Legislação Social, ruvorilvel, com voto cm separado do Senhor Senador Franco Montoro.
Em discussão. (Pu usa.)
Não havendo quem queira usar du puluvrn, declaro cnccrruda a
discussão.
Encerrada u discussão, o projeto é dado como aprovado, nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai ü Comissão de Redução, rara a redução r.nul.

fl o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 127, DE 1975
Determina que na aposentadoria por tempo de ser>lço, o
segurado Indenizará o INPS pelo período durante o qual não
haja contribuído.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescente-se uo art. 10 du Lei n• 5.890, de 8 de junho
de 1973, o seguinte pari•graro:

"*

10. A avcrbaçiio do tempo de serviço cm que o exercício da utividude nüo determinava <I filiaçüo obrigutóriu lt
Previdência Social só serú admitida quando o segurado indenizar o lN PS pelas contribuições não pagas naquele período,
nu rormu que st: dispust:r em regulamento."
Art. 2• Estu lei entrurá cm vigor nu data de sua publicação.
revogudas us disposições em contrf1rio.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4:

Discussão, cm primeiro turno (uprcciaçtlo prcliminur da
juridicidadc, nos termos do art. 2'!6 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n<• 213, de I'J76, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dil nova rcd<t~,;i'lo ao rwr:'1~rufo
único do urt. 566 da Consolidnçi1o das Leis do Trabalho,
tendo
PARECER, sob n•967, de 1976, dn Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela injuridicidadc, com
voto vencido do Senhor Senador Nelson Cnrnciro.
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Em discuss:'10 o projeto.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- Tem a palavra o nobre
Senador Nelson C:trnciro.
O SR. NELSON CARNEIRO (M DB - RJ. Sem revisüo do
orudor.)- Sr. Prcsidt:ntc c Srs. Scnudorcs:
O destino das minhas inici~1tivus é dcmorur pura que se tornem
realidade.
O Gloho, recentemente. divulgava que dentre os 39 Deputados
que cm 1952 haviam V<>t:ldo o Acordo Militar com os Estados
Unidos muitos lwvinm deixado a vida públicu, outros morreram,
outros foram cassados. c que só rcstav:t na atividadc política o
p:1rl:1mcnwr Nelson Carneiro.
VC V. Ex (I que este é apenas um exemplo. A iniciutivt~, por exem·
pio, que diz respeito l1 concessão du pt:nsüo Ucompanheira demorou
qúim:c anos pum se tornar rc:Jlidadc: foram precisos v:'1rios projetas.
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Por outro ludo. afirma o rarcccr prolatado nu Comissiio de
Constituiç:io c Justiça, pelo douto Senador Henrique de Lu Rocquc:
··As questões oriundas dus suas relações empn:gatíci<ts
n"o '""julgadas pela Justiça do Trabalho, perdendo :ISsim.
por força de contingências ditadas pela própria Constituiçüo,
entre outros, o direito U conciliação e U repn:scntaçitO
paritttri;,1,"

Por essas ruzões, Sr. Presidente c Srs. Senadores, lamentando
manifcstm posiçtlO contrúriu í1 defendia pelo nobre Senador Nelson
Carneiro. sobretudo no dia em que nüo apenas por dentro, como cos·
tumcirumcntt: o ruz, mas, também,' por fora apresenm c oferece aos
olhos de todos a cor da pureza. a posiçüo da Maioria é no sentido de
rejeitar o projeto de lei oferecido por S. Ex•
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua em discuss"o
o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
cncerrurci n discussão. (Pausu.)
Enccrrudot.
Em votaçiio o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, qudram permanecer sen·
tudos. {PuuStt.)
Rejeitado.
O projeto vai ao arquivo.
.
f: o seguinte o projeto rejeitado:

A conccssrw Uc sohrcnomc.: do companhc.:iro ii companheira demorou
cerca de vinte o:~nos parn se; tornar realidudc.
Estou ar.:ostumado, pois, Sr. Prc.:sidcntc. Esses c outros c.xemplos
justilic~triam a minha conliança cm que o Senado, hoje. vai rejeitar
esse projeto. m;ts que arn~whii se tornar{t rcalidudc. A prt:ssão social
scri1 inevit{tvcl. E. então, o que hoje é reprovado muito em breve se
tornar{! lei, nestu C:tsa.
Realmente, rrctcndc o projeto que se incluam na proposiçuo
contidu neste arligo os empregados nas cociedades de economia
mista e das empresas públicas. Quer dizer, esses niio sUo empregados
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 213, DE 1976
pé1hlicos, '"o regidos pela Cunsolidar;ào das Leis do Trabalho: têm
que ter. portanto, os mesmos direitos c as mesmas regalias dos serviDá nova redaçilo ao parágrafo único do art. 566, da Consodores que trabalham soh o regime da Consolidaçiio.
lidação das Leis do Trabalho.
·
Hoje, :t Comissão de Constituição e Justiça, que tenho a honra
O Congresso Nacionul decreta:
de integrar. se manifestara pela injuridicidade desse projeto.
Art. I' O parilgrafo único, do art. 566. da Consolidaçüo das
Esperemos que mio sejam precisos vinte e cinco anos paru que se
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto·leí n' 5.452, de I• de maio
torne realidade essa rroposicrio. que ê incvitúvcl, pelo apelo social
de 1943, passa a viger com a seguinte redar;ào:
que du n:prcsenla, pd:1 forç;1 que ncln se contém.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
"Ar!. 566 ...................................... .
Parilgrafo único. Excluem-se da proibição contida
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- Continua cm discussão
neste urtigo os cmpn:gudos das sociedades de economia mista
o projeto.
c das empresas públicas."
O Sr. Hchidío Nunes (ARENA - PI)- Peço a palavra, Sr.
Art.2• Esta Lei ontru cm vigor na data de sua publicacüo.
Presidente.
t\rt. Jl? Rcvogum·sc us dispo~içõcs em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- Com a palavra o Líder
O 'SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso) - Esgotada a matéria
Senador Hclvídio Nunes.
constuote da Ordem do Dia.
O SR. HELVlDJO NUNES (ARENA - PI. Sem revisão do
Há oradores inscritos.
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, por
Cube-meu ingruw tarefa. nu tarde de hoje, de manifestar a posi- ccssi'lo do nobre Senador Evandro Currdru,
~ào do Governo. contrária it aprovuçüo do projeto do eminente e
O SR. DIRCEU Ct!RDOSO PRONUNCitl DISCUR·
prclúcido Senador Nelson Curneiro.
SOQUE. ENTREGUE ti REV/S,JO DO ORADOR. SERÁ
Felizmente, Sr. Presidente, o muior '"gumento invocado pelo
PUBL/Ct! DO POSTERIORMENTE.
rcprescntuntc do Rio de Junciro foi o tempo. Na verdade, S. Ex• í:
um daqueles. que mais contribuem, através do oferecimento de
O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso)- Concedo a palavra ao
rroposições. para o upcrfeicoumcnto dus leis brasih:irus. Mas, no
nobre Senador Lilzuro Barboz;1.
caso, Sr. Presidente, nôs temos que dur tempo uo tempo, pois que a
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o
sua proposição contrarin os ensinumcntos dos doutos e as decisões
seguinte discurso. Sem revisão do radar.)- Sr. Presidente, Srs. Sedos nossos nwis egrégios tribunais.
O Senador Nelson Curnciro pretende acrescentar, ao final do nudores:
Sem sombra de dúvídu o calcanhar-de-uquiles dus utividades
un. 566 dll Cnnsnliduçãn das Leis do Trubnlho, u c.xprcssi1o: " ... c
ugricolas no Brusil est:'t na ausência de mecanismos de controle d:.a
d;:ts r.:mpresns públil:as'',
Ocorre, Sr. Presidente. que aqueles que servem ~s empresas produção, em face dus ncccssidudes do merendo consumidor interno
c dus possibilidudes du c.xportuçilo dos excedentes agrícolas. Além
públicns silo considerados, em última análise, servidores públicos.
A empresa pública, afirma um parecer du Consultoria·Gcrul·du disto, bú inúmeros fntorcs que, já cit~1dos, se ulinhum c ucubum por
República, emboru dowdu de personalidade jurídica de Direito Pri· trnnsformurcm cstu utividudc ti\o vitul puru o Puis c pura t~mtos
vado, não perde,, suu cupucidude fundumentul de pessoa jurídica de milhões de patrícios nossos que 1i ag;icultura dedicam por inteiro os
Direito Público, consoante disposição inseriu no Decreto-lei n• 200, 365 dias por ano nun111 utividadc aleatória ou num verdadeiro con·
tratç> de risco, De todus us prolissões imugin{lveis, é u do agricultor,
de 1967.
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Sr. Presidente, u que mais escraviza o homem c cxuurc as energias.
Paru o rurícola tudo é alcatório, tudo é dil'ícil.
O homem rural brusih:iro, Sr, Presidente, nlém da imprevisilo
governamcntul, cstú sujeito, como cm quase toda pnrte do mundo, a
fatores climtJticos muitas vezes adversos que, de um instante para
outro, fazem com que suas esperanças se transformem cm frustrações. fõ por isso, Sr. Presidente, que costumo dizer que o lavrador
é aquelc homem que planta esperanças e colhe desilusões, quase que
ano após uno.
E, dentre as lavouras mais praticadas em meu Estado está a do
cultivo do arroz que, de há muito tempo, se tem transformado num
pcsudclo pura uqueiesquc se dedicam à atividade rural.
A falta de mccanismos que, como disse inicialmente, possam
dimensionar a produção em face do consumo e os fatores climáticos
também já enunciados, levam os lavradores brasileiros, que se dedi·
cam ao cultivô do arroz, a terem prejuízos sem conta. Há dois unos,
por excmplo, o Brasil teve que importar arroz da Itália, numa hora
em que já se iniciava em Goiás, Muto Grosso e no Maranhão as
grandes colheitas desse produto.
O arroz importado da Itália c também de outros países, não
encontrando aqui consumidor, serviu tão-somente para aviltar, na
época da colheita, o preço desse cereal enquanto ele se encontrava
em miles do produtor. Já no uno passado, ao contrário do que
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ocorrera em 1975, muitas lavouras de arroz em Goiás, por sinal ulgu·
mas estâncias, foram transformadas em pastos para as boiadas
porque não havia condições de colhi':·las, dado o baixo preço atingi·
do por essa cultura. Em alguns municípios goianos, no ano passado,
houve frustração de safra. Entre os municipios podemos citar os de
Goiunésiu, Barro Alto e ltumbiura. O PROAGRO que foi criado e
saudado nesta e na outra Casa do Congresso como o fim do risco
para o homem que se dedica à atividade rural, em face das
intempéries climáticas, na realidade não tem cumprido integralmente
as suas finalidades. Basta dizer que muitos lavradores até hoje não
receberam a indenização de lavouras perdidas na safra passada, e já
estamos ao final de urna nova safra.
Percorri, na semana passada, os municípios de Goianésia e
Burro Alto e posso dizer a esta Casa e à Nação que me deparei com
um quadro desolador, pois, naqueles municípios podemos dizer,
sem sombra de dúvida, que houve uma frustração de safra de arroz
da ordem de 90% das áreas cultivadas. Apenas em Barro Alto e
Goianésia estima-se essa perda na ordem de 1,500.000 sacas de arroz.
Outros municípios como o de Goiatuba, Porangatu e ltumbiaru
também tiveram perdas significativas. E encontrei alguns fazendeiros
que perderam integralmente a safra passada, acabaram perdendo
integralmente u sofra deste ano, e não receberam até agora do
PROAGRO as indenizações constantes dos processos de seguros das
apólices firmadas no uno de 1975 para regular a safra de 1976.
No instante cm que os homens dedicados ao cultivo do arroz em
vãrias regiões de Goiás estão mergulhados em desespero, eu ocupo
esta tribuna pedindo a atenção do Governo Federal no sentido de
dar condições de atuução ao PROAGRO, para que ele seja
realmente um órgão de' apoio aos luvouristas com frustrações de
safra, c não fique eternizando, na burocracia de suas diversas dircto·
rias c servicos, os processos de indenizações devidas.
Sr. Presidente, também faço um apelo à alta direção do Banco
do Brasil c ao Ministro da Agricultura, no sentido de mandar
verificar ln loco a situação dos Municipios de Goiunésia e Barro
Alto, pura que se conceda aos lavradores que tenham perdido
integralmente as suas safras prorrogação dos seus contratos de
financiamento no Banco do Brasil, por um prazo não inferior a três
unos pura pagamento cm parcelas, a fim de que não venham a ser
totalmente desestimulados c possam continuar luvrundo a terra e
contribuindo com seu suor pura gerar riquezas c produzir alimentos
para o nosso Pais.
O Sr, VirgUlo T'vora (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
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O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) -Ouço V. Ex•
com muito prazer,
O Sr, Vlrgnlo Távora (ARENA - CE)- Eminente Senador,
com pr:1zcr vnmos encaminhar :1 solichaçi'lo de V, Ex• com o mesmo
empenho com que tivemos para com nossos conterrâneos, quando
frente a conjuntura simile. Estumos certos de que o Governo scrC1
sensível :.10 apelo de V, Ex•. numa '"retribuição" uos 1 'gencrosos" c
pouquíssimos justos conceitos emitidos quanto a sua eficiência.
O ·sR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço a
intervenção do eminente Líder da Aliança Renovadora Nacional, o
nobre Senador Virgílio Távora.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, já agora também com a ajuda do
eminente Líder do Governo, espero que os produtores de arroz dos
Municípios de Goiunésia, Burro Alto, assim como também
Porungatu, Gurupi, Goiatuba e de outros municípios que tumbi':m
sofreram a inclemência do tempo, possam eles ver minorados os seus
sofrimentos, para que continuem trabalhando e produzindo.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- V. Ex• permite um
oparte, nobre Senador?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço o eminen·
te Senador e meu colega de representação, Osires Teixeira.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- V. Ex•. nobre Sena·
dor Lázaro Barboza, permanentemente atento aos interesses
goiunos. vem de reclamar providências do Governo Federal pura as
dificuldades que atravessam os rizicultores do nosso Estudo. Confes·
so a V, Ex• a ·necessidade de dividir o meu aparte em duas posições
distintas. Num primeiro passo, solidarizo-me integralmente com
V. Ex•, quando reclama providências. Noutro passo, todavia,
pretenderia, à guisa de colaboração, prestar um esclarecimento. Na
verdade, a frustração da lavoura, que é cíclica, face ao fato de a gran·
de maioria dos rizicultores goianos fazerem ainda o cultivo do arroz
em sequeiro, deve-se às intempéries do tempo. Aliás, preocupado
com essas dificuldades e essa instabilidade da cultura do arroz, foi
que o Governo da República instituiu o PROAGRO. E confesso a
V. Ex• achei profundamente estranha sua observação com rolação
ao não-cumprimento das cláusulas do PROAGRO, eis que a mim
me parece que o mecanismo de funcionamento do PROAGRO é de
garantir os di':bitos dos agricultores perante as instituições financei·
rus, até o limite de 80%, fõ evidente que essa garantia so subordina
aos estudos, caso a caso, de cada um dos problemas, de cada um dos
fatos ocorridos, para que o PROAG RO possa, através da apólice de
seguro, cobrir os 80%. Ora, em assim sendo, não hú porque e nem como estar o agricultor a, b ou c reclamando o pagamento do
PROAGRO, senão a instituição financeira que concedeu o crédito,
exutamente quem faz a cobertura. Porque, enquanto o processo de
avaliação está tendo sua tramitação legal, é evidente que o lavrador
não vai, por adiantamento, efetuar o pagamento. Destarte, não há
como estarem lavradores reclamando o pagamento do PROAGRO.
A mim me parece que instituições financeiras deveriam estar reclu·
mundo, se é o caso isolado de a, boucem que os laudos ainda nuo
foram devidamente aprovados e ainda nu fase do contraditório. Ain·
da mais, é evidente que, tendo sido instituido o seguro que garanta o
crédito rural, o problema i: meramente de partes: é o segurudo com a
entidade seguradora. Quanto à solicitação de V. Ex•, das mais
justas, de que i': necessário, importante e irnprescindivel que o Sr.
Ministro da Agricultura compareça, puro estudar uma fórmula
capuz de, junto àqueles agricultores que nilo seguraram os seus
créditos junto ao PROAG RO, possam ter dos seus débitos, perante
us instituições financeiras oficiais ou nua, a prorroguçi\o de um pra·
zo até de trôs unos, devo, tão-somente, dizer u V, Ex• que ucho
profundamente vAlido que V. Ex• reivindique que se estude, Mas é
de se dizer, pura conhecimento da Nuçuo, que jil existem mecunis·
mos financeiros destinados a prorroguções desta nuturezu, existem
instruções especificas do Banco Centrai do Brusil que uutoriz11m 11s
entidades rcpassudorns dos rccnrsos, e mesmo quando emprestam
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recursos próprios, a estudarem cuso a caso, Evidentemente, medidas

mudo. entre o Banco do Brasil e a Companhia Seguradora, pura

dessa natureza, V, Ex• há de convir, não poderiam c nem podem ser

lkJuiduçüo do 1inunch1mcnto, o lavrador não sabe sequer, eminente

tomadas no seu caril ter global porque inclusive, o Governo corre o
risco, em casos tuis, de cometer injustiças, vale dizer, dar prorroga·
ção àqueles que, realmente, dela não precisariam. ~ o caso típico,
no momento atual, cm que os jornais de Goiás anunciaram uma per·
du da lavoura de arroz do Município de Paraúna, da ordem ~e 94%,
isso há três ou quatro dias, quando os jornais de hoje, através das
declarações do Secretário de Agricultura de Goiás, através das
declarações do próprio Prefeito Municipal de Paraúna, coloca o
problema dizendo que, embora seja sério, grave, decorrente, segun·
do declarações suas, ati: da incapacidade e da falta de know-how de
alguns dos fazendeiros, longe está de atingir os limites de 94%, para
felicidade e pura satisfação nossa. Queria, então, ao solidarizar-me
com V. Ex•, uo estar ao lado de V. Ex•, fazendo coro com o nobre
Líder, de que iremos reivindicar, junto às autoridades competentes
da área do crédito do Ministério da Agricultura, os benefícios u que
têm direito os rizicultores goianos, deixar claro que, o que estamos
pedindo i: uli:m daquilo que, realmente, a lei já consagra, já dá condi·

Senador, quanto lhe tocu de responsabilidades.
Ele tem uma mera expectativa, porque se forma um processo,
ohedcccndo uo princípio contraditório. Muitas vezes chegam a ser
feitus duas, três, quatro inspeçõcs. diligi:ncius são feitas no processo c
muiws vezt:s a perda atingiu a oitenta. noventa ou Cem por cento, foi
total, enlim. Mas, eminente colega de representação, ati: que o pro·
cesso chegue u sua fase final, os vinte por cento que cabem à respon·
sabilidadc pessoal do agricultor já subiram, porque sobre eles inci·
di rum juros, mora, taxas, inspcçõcs.
Muitas vezes, o fazendeiro chega a perder a lavoura em sua
quase totalidade, mas nca extremamente difícil a comprovação dos li·
mitcs dos percentuais de perda e, nesse processo, evidentemente, que
o lavrador não fica tranqUilo, eminente colega. Ele há de estar
preocupado, porque não sabe se os 20% que lhe vão tocar são real·
mente 20% ou se, nnalmcnte, nilo vai ser reconhecida a perda inte·
grul de sua lavoura ou vai-se lhe atribuir alguma culpa no manuseio
da terra, ou no prazo do plantio e, us suas responsabilidades serão,

ções a todos os fazendeiros, de reivindicar, caso a caso, essas

cntUo, acrescidas.

prorrogações que podem não atingir o limite dos 3 anos, como
pretende V. Ex• Mui to obrigado,
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Agradeço u
V. Ex• o seu aparte, Senador Osires Teixeira, e chamo a atenção do
eminente colega pura um fato: V. Ex•, mesmo, disse bem, que o
PROAGRO urcu com as responsubilidudos de 80% do montante dos
créditos concedidos. Os restantes 20%, correm por conta de quem,
nobre Senador? Do lavrador, evidentemente. E se o PROAGRO
demora um uno, um uno e meio para liquidar um processo indeniza·
tório, quem urcu com os juros sobre o montante do empréstimo
concedido'! Nüo é o PROAGRO. Ex•. ~o lavrador, o plantador, o
homem que já teve uma frustração ...

Há, ainda, um outro aspecto a agravar u situação - e que eu
peço permissão ao eminente companheiro de Bancada para trazi:-lo
il lume- i: que, os estabelecimentos de crédito, oõciais ou não, que
concedem õnunciumentos pura a agricultura, não financiam 100% o
custo da lavoura: financiam, mais ou menos, uma percentagem entre
60, 70, ou, no máximo, 80%, dependendo, naturalmente, do tipo de
lavoura que se vai cultivar: soja, milho ou arroz. Há uma tabela espe·
cíficu puru cudu cereal.
Então, o lavrador que conseguiu financiamentos que atendem u
apenas 60% do custeio de suas lavouras, sobre esses financiamentos
insidirum seguros que se responsabilizum por 80%. No 'fim, veja
V. Ex•. que a situação do lavrador que tem lavouras frustradas, i:
re:olmente dramática e mereceu atenção de todos nós.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Concordo com
V. Ex• porque lamentavelmente nós ainda não temos o seguro sobre
u produção.

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Se V, Ex• me
permite um esclarecimento, não. A partir do instante em que é de·
nunciado o sinistro,- o PROAGRO i: um mero seguro- do mo·
mente e do instante em que se declara, em que se denuncia o sinistro,
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- V, Ex• responu partir de então, o processo começa a correr, normulmcnte, para a
avaliação dos prejuízos. Ora, se uma apólice i: assinada com o objeti· deu, di~endo que o lavrudor que perdeu a safra, mas que tem o seguvo, segundo estabeleceu própria Lei, de garantir as obrigações õnun· ro, cru~u os bruços, ncu tranqUilo porque não perdeu nada, sendo
coiras relativas às operações de crédito, cuja liquidação está sendo di· que u realidade é outru.
ncultada, obviamente, se o seguro vai cobrir o principal, logicamente
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Não i: verdade. Se
cobrirá o principal e os ânus que dele decorrerem. 1:: evidente que se
V, Ex• me permitisse explicar, diria que ...
amanhã, nesse laudo, não ficar comprovada a perda total, a perda
O SR. LÁZARO BARBOZA (MOB-GO)- Permito, porque implique na responsabilidade do PROAGRO, do pagamento
junto ii instituição nnanceira, ele a isso não estará obrigado. Mas, i: que sou muito generoso com meus colegas.
curioso: a partir do instante em que i: emitido o laudo oõcial, o agri·
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- ... diria que V, Ex•,
cultor sai do processo, sumariamente. O processo passa a ser dis·
realmente, interpretou mal us minhas palavras. O que deixei claro é
cutido entre a entidade financeira c a entidade seguradora que, no
que, u partir do instante em que é denunciado o sinistro, o lavrador
caso, i: o PROAGRO. Nüo i: debitado ao fazendeiro o juro, não. I>
sai do processo - e ui V. Ex• estaria fazendo uma confusão entre
evidente que, a respeito dos 20% que não está segurado, cabe ao fa·
uma coisu e outra. Lumentuvelmente, repito, nós não temos o seguro
zendeiro cumprir a sua obrigação, no momento certo. Pode, in·
sobre u produção agrícola, senão sobre o crédito agrícola. IÕ: evidente
clusive, depositar os 20% do dí:bito existente. 1:: claro que, se ncar que este crédito representu menos do que o investimento total. Dai
uguardando u solução da pendônciu emre a companhia seguradora e por que verificar e concordar com V. Ex• nu preocupação de rcivindi·
a instituição nnunceiru, e isso durar um ou dois unos e ele nilo res· cur junto no Governo FcderJI us benesses, os benefícios, de uma
galar c:ssc:s 20% quc: não foram segurados, sobre esses 20%, haverá de
prorro~uçüo de prazo, quando se verifica a frustraçilo da safra,
se acrescer juros c outras cominaçõcs decorrentes do próprio con· Certo? Ntl verdade, o que deixei claro é que, a partir do instante,
trato. V, Ex• nilo haverá de querer dize~ à Naçilo que os nossos agri· repito, da denúncia do sinistro eu partir do instante cm que é feito o
cultores se aproveitaram, ou se aproveitum, da apólice de seguros laudo pericial, obviumente o luvrudor sai do processo. Fica no pro·
que cobre os 80%, pura deixarem de pagar os seus 20%.
cesso o agente nnanceiro, e de outro lado, a instituiçilo seguradora
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO)- Nobre Senador que é o PROAGRO. Oru, é evidente que fatos isolados ...
Osires Teixeira, se nilo conhecesse V. Ex• bem, diria que i: um
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Permite V, Ex•
inimigo dos agricultores. Mas cu o conheço muito bem e por isso
dur um esclarecimento paru completar o ruciocfnio de V, Ex•?
posso dizer que V, Ex• apenas comete um engano nu anúlise do pro·
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- ... só para concluir.
blema.
Ocorre, eminente Senudor, que enquanto nilo se chegu u uma ~ evidente que fatos isolados silo futos isolados, tom características
soluçi\o nnul no próprio contruditório que V. Ex• reconheceu i: for· próprias. Mas parece-me que fazendeiro h6 que tenha a frustraçilo
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tnt:ll dr.: 100'.';1 l1c sm1 safra, par<~ nflo incidir, umanhii, nos juros c
outras ~ominaçlics contratuais, decorrentes de um atraso, se

c.\istisscm condiçôt.:s financeiras, é óbvio, ele teria de fuzt:r o depósito
dos 20"(. dn t.léhito existente, snbcdor c:sttl clt: dt: que os RO% seriam
cnhcrt<lS pelo seguro instituído atravi:s do PROAG RO. Nu o vejo,
ussim. m;.lior diliculdudc de se cstahc\cccr o percentual certo da
perda de unw lavnur:1. O que pode ocorrer, e para isso V, Ex•
clwmou a atcnçfio com muita propriedade, é que por vezes h!1 u
frustractul num p~.:rccntual uhsolutamcntc correto, de 70%, c a ins·
tiluicrw scg.ur;1dnra lica procurnndo fórmulas para responSabilizar o
fazendeiro ou o o1gricultor de que t•ll frustração nt10 se deveu nem t1

intempérie.:. nem nisso ou aquilo. senão. a uma impropriedade sua no
trato da tcrru, no cuidado que devesse ter com a cultura. Nesse parti~
culm. sim, mt: merece o maior respeito, a maior admiraçi'io c intcgral
solidariedade a V. Ex•, no sentido de reivindicar, nuo neccssaria·
mente o que V. Ex• reivindicou- que o PROAGRO seja mais •igil
no p<lgumento ou ni1o- mas que o PROAGRO se comporte correta ..
mente. ni1o ficando a husC<Ir incompetências, fulta de cuidados do
~~~ricultor na lavouru. Mm que ele cumpra o dever ussumido, através
da assinatura da apdlice, junto ú cntidi.lde crcditícia, pagando, é cvi~
dente, sem delongas, o débito pum o qual responde a apólice de
crédito.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Mais uma vez,
a V. E.'' E veja o Senado como, finalmente, o nobre
Scn:.1dor Osires Teixeira. meu dilcto nmigo c companheiro de rcprc·
scntw.;ào, ...
:~gradcço
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O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo u palavra
ao nobre Sr. Sermdor Osires Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem rcvisào do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Sc.:nadorcs:
Pretendo, nesta tarde, fazer uma breve colocação pura, guisa e
através dela, capear uma reivindicaçuo dirigida a órguos do Governo
Federal.
.
' ,, Ninguém desconhece c seria 'desnecessário repetir, n crise cconô ..
mica mundial, crise que não tem fronteiras e, mais do que isso, que
não respeita fronteiras de pais algum, provocou um desequilibrio
muito grundc nos países cm desenvolvimento. Nós o Brasil, sofre·
mos na carne dificuldades económicas imensas, decorrentes dessa cri·
se económica internacional, que se reflete mais necessariamente na
crise de energia c que obrigou o Governo brasileiro a tomar medidas,
llparentemcntc do desagrado da opinião pública, a qual desconhece,
por vc1.cs, esse tipo de dificuldades e, mais do que isso, obrigou o
Governo" fazer o redimensionamento de muitos dos seus programas
que visuvllm fazer com que o País continuasse naquele crescimento
extraordinário que verificamos nos últimos anos. Isso fez com que
projetas extremamente arrojados do Governo, da Vale do Rio Doce,
da Companhia Siderúrgica Nacional, da COSIPA, da USIMINAS,
nos sctores específicos du siderurgia, fossem quase que inteiramente
redimensionados, face às dificuldades que os países industrializados
c desenvolvidos passaram a ter na alocução de recursos no exterior e,
até, nas dificuldades que passamos a ter também na importação de
know-how, de matérias-primas necessárias à produção do aço e a
toda gama ligada à própria siderurgia.
O Governo do eminente Presidente Geisel, sensível a essa
realidade, buscando purulelamcnte a economia c o uso dos redutores
nacionais, buscando eliminar u importação maciça do coque siderúr·
gico, se propõe a realizar aquilo que já é denominado de Piano Mes·
trc da Siderurgia pura u produção de aços planos e aços não planos

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO) - Só não gostei do
lin•llmcntc. É sempre.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- ... evoluiu pura
o mciocinio que tenho oportunid:.1de de cxpender, nesta tarde: que a
delonga do PROAGRO na liquiduçiio dos contratos 1: extremamente
danos:.1 aos lavradores que tenham tido frustrações de safra, sejam da
ordem de 100% ou de 20%, porque, enquanto o PROAGRO, agindo
como qualquer companhia seguradora privada, lica à busca de leves. r\ implantação do Plano Mestre de Siderurgia, que visa, sem
pretextos, para provar que a perda da lavoura não se deu no índice eliminar, evidentemente, os gran.dcs programas governamentais, de
··x .. nu no intlil:c "m", o l~1vrudor continuu intranqUilo. agoniado c ltnqui, de Tuba ruo, de Ouro Branco e de tantos outros, visa a insta·
ullito, pon.jlJC ele não sabe, cxutumcntc. quais serão os montantes de lucuo de um sem número de pequenas siderurgias espalhadas por
sui.ls responsahilidadcs pt:rantc as ~1gêncius bancárias que lhe todos os recantos do Pais, tem o condão especial de nos permitir o
uso do carvuo vegetal como redutor, de ampliar, ou melhor, até de
linanciou us h!vouras.
Conr.:lun, Sr. Presidente, :1gradc.:cc.:ndo nos cmincntc.:s Senadores criar u exploraçuo e fabrico do coque pelo uso do babaçu, e nos
'.'irgilio Túvoru c Osires Teixeira. O primeiro prontamente hipotecou permitirá o uso mesclado do carvão mineral de Santa Catarina com
o seu apoio, em nome da rcprcsentaçuo oficial, pura a rcivindicuçuo o coque pum movimentar os alto-fornos que não são tão exigentes
que faço, cm prol dos lavrudorc.:s que cultivaram arroz cm Goiús este quanto às sofisticadas siderurgias. que se montaram cm huqui ou em
Tubarão, mas que duruo perfeitamente para que produzamos aços
ano c.: que.: tiveram m suas safras frustradas,
planos c niio planos leves.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) - Nua endossando;
A dimensuo de programa dessa natureza pode ser dita tuo·SO·
bem verdade.:, llS conceitos emitidos por V, Ex•. ironicamente, disse·
mente com dois números. Em 1976, importamos de coque siderúrgi·
mos, o1pcsar tia gcntilcz~l com tJUC é tratada u ação govcrnumentul.
co 180 milhões de dólares. No ano de 1977, a previsão de importação
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-GO)- Compreendo vai pura u casa dos 330 milhões, u despeito do nosso programa
que V. Ex' qul!irn fazer u rcssulvu, como também que V. Ex•. muito siderúrgico ter sido razoavelmente reduzido, face u essas dificuldades
que ncubci de enunciar e ltlntus outras que são do pleno conhecimen·
cav:lihcircscamente ...
to dos Srs. Senadores.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- O fundamental é que
E evidente, repito: sem abandonar os grandes programas de Ou·
concordemos numa uçUo cm fuvor dos lavradores.
ro Brunco, de lta'1ui c de Tubarão. essas minissiderurgias permiti rUo,
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO)- ... se prontifica ainda muis, a presença do capital' nacional, dificil pura qualquer gru·
a lut:Jr conosco, no sentido de ohter do Governou sua atenção para po nacional, u nilo ser empresas estatais, eu participação cm projetes
como o de haqui, de Ouro Branco e de Tantos outros grandes proje·
os lavradores que tiveram suus safras frustrudus, cm Goiás.
Agradeço tamhém uo eminente colegu, Senudor Osires Teixeiru, tos lançados pelo Governo como grande solução pura o problema du
'tuc. cmhom com a prencuraçào cvidentc de defender o Governo c o siderurgiu brasileira.
PROr\GRO, acabou também evoluindo, puru chegar i1 cxatu posi·
Por outro ludo, ,;s minissiderurgius permitirão o ajustamento de
~.,-·:1o qu~.: <tqui <1dol:1mos, quul scjlt u dt: provur, ·Sr. Presidcnte c Srs,
pequenos cupituis nacionais pura, ussitn procedendo, fortalecerem u
Scn:atlorcs, que o utraso no pag:uncnto du Apólice de Seguro é extre~ emprcsu privuda nacionnl com recursos da úrcu estatal em nfvcis bcm
mamcntc prejudicial, devendo, portanto, o PROAGRO ser muis menores c dividindo, por ussim dizer, espulhnndo o progresso e o
agi I iwdo.
desenvolvimento dll Nação por muitos Estudos du Federação.
Mui to obrigado, Sr. Presidente c Srs. Scnudorcs. Eru o que cu
Des~nvolver~sc~{l, através dus minissiderurgius, com muito mais
tinha a di1cr, nesta turdc. (Muito bem!)
fllcilidude, o know·how nncionul nu produção, coisn que dificilmente
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aconteceria cm projetas do ulto porte como o de ltaqui, em que toda
a montagem viria em pacotes fechados, com segredos específicos de
montagem, em que o nosso técnico diõcilmente abcbcria os segredos"·
colocados sempre em projetas de grande porte como esses,
Ainda mais, hú de se levar em conta que a instalação das minis·
siderurgias durá um alento todo especial ao grande projeto de
renorcstnmento que se desenvolve no País inteiro, cujas matas teriam
também a aplicação especlr.cu nu produção do carvão vegetal para
alimentar essas siderurgias.
Também, redutores poderiam ser instalados cm pequenas sidc·
rurgius, usando-se u energia elí:tricu, o que seria impraticável nos
grandes projetas siderúrgicos, E o bubaçu, j~ dito por mim que se
constitui em reservas imensas espalhadas pelo sul do grande Maranhão, no Muto Grosso e em vários Estados da Federação,. inclusive no meu Goiás, poderia e passaria, a partir de hoje, ou a partir da
instuluçiio das miniSsiderurgias, a ter um sentido econômico mais
amplo, eis que i: perfeitamente provado que o coque do bubaçu
produz praticamente a mesma caloria produzida pelo coque mineral
que importamos a duras penas e a custos extremamente altos da
Polônia, da Inglaterra e de outros países da Europa.
Mas, ao demonstrar essa sensibilidade para a problemática da
energia brasileira, ao demonstrar essa sensibilidade no redimensionamento do Programa Siderúrgico Nacional, o Governo da
União haverá de fazer a eleição, verir.cando as áreas onde a presença
dos minérios necessários, onde a possibilidade de trânsito das riquezas seja fácil através das vias de comunicação, E í: nesse sentido que
q'uero manifestar minha satisfação com esse novo programa governamental que, por corto, não irá no seu todo resolver deõnitivamente
a nossa carente necessidade de mais aço, mas que suprirá e fará com
que o Governo brasileiro possa superar as diõculdades que, scDeus
quiser. serão temporârias dentro dessa conjuntura extraordina·
ria mente difícil do mundo em que vivemos, renetidus inclusive na
ôrbith política, na órbita psicossocial e que nos cria transtornos
imensos. Creio, Sr. Presidente, que essas atividades governamentais
haverão de ajudar-nos a superar essas grandes dir.culdades,
E í: no instante cm que o Governo Federal está preocupado em
localizar essas minissiderurgius que uso da tribuna desta Casa pura
endereçar ao eminente Ministro das Minas e Energia e ao Conselho
de Não-Ferrosos da Siderurgia Nacional um apelo para que aproveitem as grandes reservas de manganí:s c de ferro, que distam não
mais de 200 km de Brasília, uqui no próspero Município de São
João da Aliança, ou as outras reservas imensas, existentes nos Municípios de Alto Paraíso, de Cavulcanti e de Nova Roma. E, assim
procedendo, estaria o Governo Federal dando um alento econômico
a uma das regiões contraditoriamente mais pobres do meu Estudo,
que í: a sua região Nordeste, mas que possui no seu subsolo riquezas
imensas. As reservas de mungunês existentes nos Municípios de São
Joiio da Aliança e Cavalcanti são de milhões de toneladas, espalhud:ts em ulgumas reservas esparsas de soo, soo. 300 ou 200 mil
toneludus, estando próximas de reservas de ferro.
Nesta altura em que o Governo busca uma soluçilo pura a
siderurgia, no instuntc em que o Govc:rno busca a instulnção de miniusinas espalhadas pelo Brasil, que ele verir.que as potencialidades e
us possibilidades tlt:ssa região c inswle, cm Goií1s, um~l das minissi·
dcrurgias progrumadus, com muita justczu, com muitu propriedude,
pelo novo plano mestre da siderurgia brasileira. Mui.to obrigado.
(Muito pem!)
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo u palavra
ao nobre Senador Virgílio Túvoru,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De ucordo com u norma é:ticu que nós traçamos de sempre responder, seja esclarecendo ou contraditando, discursos proferidos
nesta Casa, hoje estimaria mos que aqui presente estivesse o eminente
colega Senador Luiz Cavalcante, que, em li do corrente, apresentou
dudos que prometemos conferir puru depois trazermos as infor-
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mações necessárias que se faziam precisas sobre o assunto. S. Ex•
viajou; viajamos nós, posteriormente.
Ontem, tentamos apresentar à Casa essas informações: as vcspcras de mais outra ausência nossa, fazemo-lo hoje. Avisado S. Ex•, foi
de que aqui apresentarlamos os dados que nos foi posslvcl coligir dos
documentos oõciais.
Poderíamos nos dispensar de maiores considerações, não fora o
apreço que temos ao combativo colega por Alagoas, c dizer simplesmente que relatórios anuais do Banco Central de 1974 c 1975, dão
razão ao que vamos enumerar. Mas,.parn que conhecimento tome a
Casa e assim possa compreender perfeitamente o porquê dos números apresentados por S. Ex• o Sr. Mário Henrique Simonsen, na Escola Superior de Guerra, quando de sua conferência, em 18 de julho
de 1976, diremos que se trata da colocação em dúvida do trecho que
o Ministro afirma:
"Nesse particular, o mais popular dos indicadores
usados por banqueiros internacionais é relação anual entre
serviço da divida e exportaçiio,
Essa relação - ainda í: o Ministro Mário Henrique
Simonsen que ar.rmu- que se situava em 58% em 1971/72,
está hoje em 42%. Isso, de um ludo, se deveu ao melhor escalonamento das amortizações pelo estabelecimento dos prazos
mínimos pura o registro do Banco Central e, por outro ludo,
ao vigoroso impulso com que cresceram as exportações.
Coligidos os dados à sua mão, o eminente Representante
por Alagoas, após um trabalho paciente de levantar o Serviço
da Divida dos anos de 71 a 76, chegou à conclusão seguinte:
"Confrontando-se agora os percentuais da reluçiio serviço de
Dívfda-Exportações, a que cheguei - isto í:, o Senador Luiz
Cavalcante- foi revelado pelo Sr. Ministro Mário Henrique
Simonsen, vê-se que tal relação não se situava em 58%, em
71/72, como S. Ex• ar.rmou, mas em 39,7% e 39,1%, respectivamente.
Portanto, com o devido respeito que voto a S. Ex•. deuse o contrário do que ele ar.rmou. Em 1975, seguramente,
ainda em 1976, o Serviço da Dívida onerou bem mais dareceita de exportações do que nos anos de 71 /72."
Sr. Presidente, não existe nenhum reparo a fazer nas declarações
do Ministro Mário Henrique Simonsen.
As críticas do ilustre parlamentar basearam-se cm dados provi·

só rios, posteriormente retiõcados ...
O Sr. Lulz Cavalcanle (ARENA- AL)- Absolutamente, Os
dados são oficiais, estão em publicações do Banco Central, são
dados consagrados ...
O SR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA- CE)- Um momento, eminente Senador ..
O Sr. Lulz Cavalcanle (ARENA- AL)- ... porque tive muts
um cuidad<>, o de saltar um ano, pura tirar os dados do uno anterior.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) Senador...
·

Eminente

O Sr. Lulz Cavalcanle (ARENA- AL)- Absolutamente, meu
colega.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... remeto-o à
leituru de dois relatórios: o Relatório Anual do Banco Central do
Brasil, referente uo uno de 1974, púginu 234, e o Relatório Anual do
Banco Centrnl do Brasil, referente ao uno de 1975, púginu 256.
Continuando:
Aliús, u correçilo de dados cm se tratando de estatística
de comércio exterior, esse é um fato corrente, uma vez que o
sctor do Banco Central (fiRCE), incumbido do registro de
cupituis cstrttngciros, somente tem condições de fornecer
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dudos dcnnitivos com lag temporal de vários meses. Aliás, já
ulirmumos isto várias vezes aqui.
Os dados mais rcpresentutivos disponlveis são os cons-

1976,11 IS de julho do uno passado, S. Ex•, cônscio da sua responsabilidade, nuo poderia dar conhecimento da Escola Superior de
Guerr11 de outros elementos, senão aqueles que estavam retincados
tantes do quudro abaixo que: anexurc:rnos ao discurso.
nos dois últimos Relatórios Anuais do Banco Central. E, se assim
As inforrnuçõcs registradus utó 1975 neste quadro, são procedeu, teríamos com os valores das exportações que não diver·
dennitivas c estão publicadas, repetimos, no Relatório do gem aproximudumente daqueles de S, Ex•, os seguintes resultados:
Bunco Central (pág. 256) alusivo àquele ano, na página que em 1971, a participação percentual de 58%: em 1972, de 58%: em
jú citamos, que ó a de número 256, ao passo que as referentes 1973, de 42%: em 1974, de 33%: em 1975, de 42%, fazendo-se uma
" 1976 foram cstimudus pelo Departamento Económico do projeção pura 1976,já que dados dcnnitivos não ternos, de46%.
aludido Banco, como no discurso de S. Ex• o foram por
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao dar esses esclarecimentos -e
V. Ex•
o fazemos com toda confiança que temos no espírito de justiça do
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Permita-me eminente Senador Luiz Cavalcante - outro intuito não nos move
interrompê-lo, nobre Senador. O ano de 1976 não estava cm causa. senão o de mostrar que o Sr. Ministro, primeiro, anrmou certo:
Absolutamente. Referi-me a·75, 71 c 72: e os meus números são nú· segundo, o fez baseado nos últimos dados onciais da entidade que
meros do Bunco Ccntrul, já corrigidos, porque os juros dos anos de pode forneci:-lo, isto i:, o Banco Central. E se ele estava proferindo
1971 e 1972, tive o cuidudo de tirá-los respectivamente, dos uma conferência, em julho de 1976, a referência última que poderia
Relatórios dos anos de 1972 c 1973. Um ano depois, porque bem sei fazer aos dados atrás citados teria que ser o Relatório do Banco
que os primeiros números são provisórios, mas, já no ano seguinte Central do ano anterior que, por sua vez, connrma para os anos até a
siio dcnnitivos. As umortizações tirei-us todas do Boletim de janeiro suu data os mesmos dados do Relatório da Entidade, relativo a 1974.
dc:stc ano.
O Sr, Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Eminente aparte?
Senador, V. Ex• lubora em equívoco.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Quem labora em
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Ainda posterior ao
equívoco i: V. Ex•, ou o Sr. Ministro.
Relatório de 1976 i: o Boletim de Janeiro de 1977, que tem todas as
O SR. VIRGILIO T..I.VORA (ARENA - CE) - Mas, não amortizações pagas pelo Brasil, desde o ano de !959 ati: 1975.
podemos laborur em equívoco porque estamos aqui na Casa tendo Quanto a 1976, i: o único uno em que o Boletim assinala a letm p. prevenindo que i: dado provisório. Todos os outros dados são delinitidocumentos básicos.
vos, porque se referem à anos bem anteriores. Estão eles na página
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Equívoco ou outra 215 do Boletim deJaneiro deste ano. Lá colhi as parcelas de amorticoisa. Eu i: que niio estou equivocado, absolutamente.
zações. A outra parcela que compõe o serviço da dívida são os juros,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Banco pois, como sabem V. Ex•s, o serviço da dívida tem unicamente duas
Ccntrul do Brasil. Rclutório Anual- vamos ler desde 1974, dados ~arcelas: os juros c as amortizações ...
dennitivos:
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeito.
1971 -página 234- Serviço da divida: I bilhão 685 milhões de
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Os juros do ano de
dólares
"Relatório Anual do Banco Central do Brasil - 1975, página 1971 tirei do Boletim do Banco Central de 1972, porque, como já
disse, hil uma ligeira discrepância nos juros do Relatório de 1971,
256- 1971 - Serviço du Divida: I bilhão, 685 milhões de dólares".
Vamos para adi unte: "Banco Central do Brasil, Relatório Anual que são provisórios, e os constantes do Relatório de 1972, delini·
de 1974, página 234 - Serviço da Dívida - ano de 1972: 2 bilhões, tivos. Os juros de 1972 eu os tirei do Relatório do Banco Central de
1973. No meu discurso eu explicito: os juros de 1971, do relatório
322 milhões de dóulurcs."
"Relatório Anual do Banco Central do Brasil, relativo ao ano anual do Banco Central de 1972, página 166: os juros de 1972, do Rede 1975, ~l1gina 256, Serviço da Dívida no ano de 1972: 2 bilhões, 322 latório de 1973, página 225. Então, página por página, meu caro
colega, estamos num honroso empate.
milhões de dólares." Desculpe-nos a repetição.
Primeiro, o Relatório de 1974: Ano de 1973: Serviço da Dívida:
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Não, não es2 bilhões 577 milhões de dólares.
tamos num honroso empate. Senador, tenha paciência.
Relatório de 1975: Ano de 1973, 2 bilhões 577 milhões de dóO Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- E por que não?
Jures.
Vê V. Ex• que,justamcntc ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O documento
oficial, o documento que dá o serviço de dívida de um país é o ReluO Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permita-me V, Ex•
v. Ex• citou as suas púginas de publicações do Banco Central. Per- tório ...
mita-me, então, citar as minhas, também de publicações do Banco
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Não pode Relatório
Central.
11lgum dar serviço du dívida com m11is parcelas. Ministro algum, nem
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Páginas já ~ublicução ulgumu: i: juro muis umortizução.
citadas no discurso de V. Ex• ...

O Sr, Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Sim, mus esta i: urna
Jponunidadt.: paru repeti-Jus.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... cm publicações anteriores, retilicadas por publicações posteriores.
Entuo, p11rt1 cióncia do Senado, o tanto quanto os Relatórios
Anu11is do Uanco Central, de 1975 c 1974, podem ser tornados como
documentos onciais de rctruto nus suas páginas citadas: cm 1974,
pl1ginu 234: cm 1975, pl1ginu 256, o Serviço da Divida citado pelo Ministro cstÍI rigorosamente de ucordo com esses documentos, Em

OSR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA -CE)- Nilo i:-c pe·
di mos u V. Ex• n dcvidu calmu- ministro algum, nem ninguém que
anrm11 qu11l é o serviço de divida de uma nação: suo os Relatórios
Anu11is do Bunco Central do Brasil.
Aqui se situou 11 qucstuo cm 11nrmur que o Ministro tinha-se
cquivoclldo -gostou do termo? o termo nuo foi bem esse que foi
11plicudo- quundo 11nrrnou que o serviço de divida, cm 1971, havia
sid~, proporcionalmente 11 1975, menor. Era 58% em 1971 c 1972 a rc·
laçilo entre serviço de dívidu e exportuçilo.
Os documentos oficiais, isto é, o Relatório Anual do Banco
Central do Brusil relutivo u 1974, que truz o serviço de dlvidu, desde
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o ano de 1968 ati: o ano cm questão dava, sem menor sombra de
dúvida, como serviço da dívida -c vamos solicitar à Mesa que a
Taquigrafia tire xerox da página aludida, que deixe constatado as
afirmativas que aqui fazemos.
Em 1971 o serviço da divida, a se tomar como normas de fi: os
dois Relatórios que coincidem ati: nus unidades: foi de I bilhão e 685
milhões de dólares e não I bilhão e 152 milhões de dólares. Em 1972,
0 serviço de dívida foi de 2 bilhões e 322 milhões e não I bilhão e 561
milhõeS de dólares. Em 1973, o serviço de dívida foi de 2 bilhões e
577 milhões de dólares e não 2 bilhões e 187 milhões de dólares.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Temos
impressão que não pode haver dúvidas a respeito. 1':: V. Ex•, Sr.
Presidente, atender à solicitação que fazemos que, aliás, é regimen·
tal. Vamos até destacar a página, tira-se uma x~rox·das páginas do
Relatório de 1974 e do Relatório de 1975 pertinentes e verificar·sc·á
se o que estamos afirmando é ou não, a verdade, Não virfamos trazer
aqui números pré-fabricados c sim os números do Banco Central. So·
bre esses números do Banco Centrai, i: que S. Ex• o Sr. Ministro da
Fazenda poderia calcar as suas declarações perante a Escola
Superior de Guerra.

Em 1974, o serviço de dívida foi 2 bilhões 595 milhões, contra 2
bilhões 572 milhões, calculado pelo eminente Senador.

Essas, Sr. Presidente, eram as explicações que havíamos de dar.
Sem medo de incorrer cm repetição, dizemos que todas as informa·
ções aqui prestadas estão no Relatório Anual do Banco Central do
Brasil, ano de 1975, à página 256; e no Relatório Anual do Banco
Central do Brasil, relativo a 1974, na página 234.

O Sr. Lulz Cavalcanre (A RENA- AL)- Calculado pelo Sena·
dor não, calculado pelo Banco Central, por publicações do Banco
Central. tão idõneas quanto as de V. Ex•

Era o que tínhamos a declarar. Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- O câlculo
aqui foi feito por V. Ex•

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. V/RGI·
L/O TtfVORA J

O Sr. Lulz Cavalcanre (ARENA- AL)- O cálculo de somar.
V. Ex• há de convir que pelo menos somar eu sei.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Estamos len·
do aqui os dados oficiais do Banco Central.
O Sr. Luiz Cavalconre (ARENA- AL)- Os números que li
são oficiais também.
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QUADRO VII.40

Ano

Reservas
Intemáclonais
Coeficiente do
ServiÇO da Compuaente Etportações Vulnerabilid~de

Yeat

Di\'ida

De'bt

Financeira

Intem~JiOI\41

(a)

FinanciGI

(FOB)

Eçom

Coefflclent of

(b)

(c)

(d)l
59
63
48
39

lletti1/C3

Ser1.'lcs

Component

1~
1969

960

-156

1881

1.250

2311

1970

1476

1971

1685

197.2

2322
2577
2595
3597

-207
160
560
912
3124
4868

6199
7951

.2109

8655

1973

1974
1975

2.739
2904
3991

Vulnerabilíl!l

35
-9
-29
17

li A ••componente llnaac:elta" ' de!inida como o rcslduo das reJerVU fater•
oacionAfs lf'ÓS deduzido delas o valor eqUivalmte a 3 D\Caled de impor..
J/

tac6tt (FOB}.
Th• "/inanclol rom!>Oncn(' 11 coruld«od M o
o( lht ln/.,.,otiDMI
rtlltwl 4/t•r dtductin~ tlu:refrom a valu1 ~Q~o~lual..-nc to 3 monthl DI fmport1
CFOB),
a-b

a
utilizar,
também,
o
"coeficiente de proteção", que
procura mostrar o percentual
dos empréstimos levantados
em determinado ano, que
poderia ser reduzido sem que
houvesse transferência de
poupanças internas ao exterior. O valor desse coefi·
ciente (48"1o em 1975. inferior
a 6J"lo, observado em 1974)
indica ser ele ainda favorável
comparativamente aos resu I·
tados obtidos ao final da
década de 60 e inicio da atu.al
década, mesmo considtr~~do
"que nesse periodo hou vc sig·
nificativa melhoria da cre·
dibilid11de internacional • do
Pais.

•uld••

Cohma (d)

= -• 100
o

·-b

t:olumn (ti) • - "JOO

•

A observação do compor·
tamcnto dos diferentes indicadores, em conjunto, revela
que as dificuldades enfrentadas pelo Paes, nos anos
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I

EVOLUÇÃO 1968/75

COEFFICIENT OF Pll,OTECTION
EVOLUTION 1968/75
QUADRO VU.41

USf JlllihG01

'!

Ano

Sen'iço da Divida

YetJr

Debl Serulcc
(l)

-~

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1!174
1975

960

uso
1476
1685
2322
2577
2595
3597

Empréstimos e
Financiamentos
Levantados
[,oan& and Financin~t
raised
(2)

Diferença
Ditf.llf'e11CB
(2)- (1)

Coeficiente de
Proteçfio
Coefficlent of
Protection

(3)=(2)-(1)

(4)=(3)/(2)

1175
1823
2033
2942
5158
4530
7032
6854

215
573
557
1257
2836
1953
443(
3257

18
31
'J:1

s

43
55

43.
63
48

BANCO CENTRAL DO BRASIL
. RELATÓRIO ANUAL 1974

Limitações inerentes a outros indicadores
são válidas também para o coeficiente de oul·
nerabilidade, uma vez que seu valor numérico
para detenninado ano não tem maior expres·
são, sendo, entretanto, de interesse visualizar
sua evolução ao longo do tempo.
A par do crescimento do total da Dívida
E:rterna,
. tem-se verificado uma sensível melhoria para esse coeficiente a partir do ano de
1970, devido principalmente ao crescimento
experimentado no total das exportações e ao
excepcional acúmulo de reservas internacionais, proporcionado pelo elevado ingresso de
empréstimos externos.
~

..-

Esse coeficiente, de 59% em 1968, ap6s o
máximo de 63% no ano seguinte, passa a apre·

sentar uma tendência de diminuição caindo
para - 29% em 1974. Na realidade, pelas variáveis envolvidas na composição do indicador, seu comportamento, no período 1968/
1974, é o resultado da politica de expansão
das exportações, do aumento das reservas in·
temacionais e da administração do endividamento externo. Com relação às reservas in·
ternacionais que são consideradas no coefi·
ciente de vulnerabilidade deve-se observar
que seu valor se refere ao saldo e:ds~ente I"'
início de cada período anual focalizado. Esse
fato vem fortalecer a idéia de que a política
de acumulação de reservas internacionais tem
sido acert.a'da, permitindo que o País viesse
delas se utilizar para superar, sem estrangulamentos, as dificuldades do balanço de paga·
mentos em 1974.

M~rço
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COEFFlCIENT OF VULNERABILITY)I
QUADno

vu.4o
P.eservas

Ano
'Ycar

Inromacionais
Componente Exportações Coeficiente de
Vulnerabilidade
Financeira
Serviço da lntcmatlonal
Erport.t
Cocfficient of
Divida
(FOB)
Vuüícrabilily
Reserves
Dobt SeroicB
(c)
d
Flnancúll
a.
s
ColbJnent
b)

1968
1969
1\170
1971
197.2
1973
1974

960
1250
1476

-158
- 207
160
560
912
3124
4868

1685

2322
25i7
2589

1881
2311
2739
2 904
3991
6199
7968

59
63
48
39
35
- 9
-29

1/ A "con:'poDeDte financefra" ' definida como o reslduo du rese-rvns int~r..
zaaclauu&S IPÓI deduzido delu o valor equivaleate a 3 mesa de hnport:tç13a
(FOB)

The ../iMnrial eompnncnt" ii conridncd
rcJr.rL'ttl a/tt•r

port1 ( FOB)

Colall& (d)

=

Column (d)

=

Gl

a reJidUtr af thc lntrrnatlonal

rkdur:tÍIIíl tht•rt.1rolll d .:a:ue equil:alt:lll to 3 month1
I

-

b

.- •
•

I

ol

4m-

100

• 100

~

O segundo indicador, chamado coeficiente de prtneção,
visa a determinar exatamente
qual a margem de redução
dos empréstimos e finllllcia·
mentos que não provoca pro·
blemas de inversão no fluxo
de poupanças externas para
o País. Os dados para o perlodo 1968/1973 indicam um
·comportamento bastllllte favo• rável desse coeficiente, principalmente em 1972.. No liDO de
1974, esse índice foi de 61%,
significando que, mesmo com
uma redução do ingresso de
empréstimos externos dessa
ordem, não haveria necess!dade de ocorrer um superavit
das exportações de mercadorias
e serviços não financeiros para
atender ao serviço da dívida na
magnitude verificada no liDO
que passou.

COEFICIENTE DE PROTEÇAO
Evoluçiio 1968/74

Diferença

da Dívida

Empréstimos e
Financiamentos
Levlllltados

(2)- (1)

Coeficiente
de Proteção
(%)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3/2)

Serviço
Ano

1968

960

ll75

.215

18

1969
1970
19'11

1250

1823

573

31

1476

.2033

557

27

.2942

1257

1972
1973

168S
.2322.
.2577

5158

2836

43
55

1974

2589

4530
6679

1953
4090

43

61
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c) Administração do Endividamento
A idéia central da necessidade de se recorrer ao uso de polfpanças do exterior, para possibilitar níveis mais elevados de investimento
do que os pe~mitidos com a utilização exclusiva da poupança interna, pressupõe a existência de uma politica racwnal de administração da dívida resultante, .a fim de adequála à evolução da capacidade de pagamento
do.País. Nos últimos anos, essa administração
vem-se fazendo atentamente, buscando a
maior extensão dos prazos dos empréstimos,
de modo a evitar acúmulo de com);lrOmis506
nos primeiros anos.
Nesse sentido, principalmente a partir de
1968, as Autoridades Monetárias têm procurado atuar sobre todos os itens do endividamento. Assim, pode-se verificar contínua
melhoria no perfil da divida externa, representado pela distribuição dos vencimentos, ao
longo do tempo, principalmente em conseqüência da atuaçiio do Banco Central sobre
os prllzos mínimo de maturação dos emprés-

DOC3
CÁLCULO RELAÇÃO SERVIÇO DIVIDA/EXPORTAÇÕES
(USS Milhões)
Serviço da
Exportações
Dl•lda

Participações
Percentuais
(%)

Periodos

1971
1972
1973
1974
1975
1976(1)

(I)

(2)

(I : 2)

1.685
2.322
2.577
2.595
3.597
4.640

2.904
3.991
6.199
7.951
8.655
10.130

0,58
0,58
0,42
0,33
0,42
0,46

O Sr. Lulz Canlcante (ARENA - AL)- Sr. Presidente, nu
formu regimentul, peço u puluvru por ter sido citado pelo orudor.
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo u puluvru
uo nobre Senudor Luiz Cuvulcunte.
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timos externos em moeda, contratados ao
amparo da Resolução n.0 63 e da Lei 4131.
A titulo iluptrativo, vale notar que o~ empréstimos em moeda - que compõem a maior
parcela do total da dívida externa - tinham,
em dezembro de 1967, cerca de llO% dos pa·
gamentos concentrados no primeiro ano, pa5·
sando a apenas 11,6% em setembro de 1974.
A busca de melhores condições de finan.
ciamento externo nas diversas fontes disponíveis permite, evidentemente, se tenha também melhoria no perfil do endividamento. O
Pais está hoje entre os maiores tomadores de
recursos de entidades internacionais, como o
Banco Mundial e o BID, além de recorrer, de
modo importante, também, aos recursos do
merendo do eurod61ar.
Mecanismos instituCionais vêm sendo ··utilizados com o objetivo de alargamento dos
prazos, .:orno tem acontecido com os incentivos fiscais. Desse modo, procura-se estimular
os tomadores à busca de recursos de prazos
mais longos do que os mínimos estabelecidos

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Sr. Ministro Miaria Henrique Simonsen, em suu conferônciu
na Escola Superior de Guerra, no dia 8 de julho do uno passado,
entre outras. coisas, disse o seguinte:
"Nesse particular, o mais popular dos indicadores usados
por banqueiros internacionais é a relação anunl entre serviço
da dívida eexportuções. Essa relação- continuo o Sr. Minis·
tro-que se situuvu em 58%, cm 1971 e 1972, está hoje em
42%.
Foi estu a ufirmuçuo, do Sr. Ministro que vou repetir,
"EsMo reluçuo que se situavu em 58% em 1971 e 1972,
está hoje em 42%."
Portanto, o Sr. Ministro ar.rmu implicitumentc que nos anos de
1971 e 1972 o serviço du dívida gruvuva mais u reccitu de exportações
do que em 1975. Tui ur.rmuçilo não é veraz, a louvur-se cm publica·
ções do Bunco Centrul.
O Sr. Vlrglllo T'••ra (ARENA - CE) - Tui uflrmnção é
verdude, u louvar·se nos Relutórios do Banco Central, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com efeito,
no quadro que fuz purte do meu discurso, vê·se que as amortizações
do uno de 1971 ascenderam 850 milhões de dólares. Está, uqui, no
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assegurando aos aposentados até: abril de 1974 o direito de
chtssilicaçfio cm igualdade de condições com o pessoal ativo.
Sr. Presidente, mais uma vez, o DASP afronta determinação da
lei. Est:.1 niio existe puru ele, como tem demonstrado copiosamente,
fazendo tantus vítim~1s entre servidores ati vos e, com especial empca
nho, inativos, qual uma implacável e gigantesca c"atástrofe. E igualmente desconhece determinação do próprio Presidente da República, ao desobedecer parecer da Consultoria Geral da República,
Quunto lt outru purcclu que, junto com u umortizuçUo, vui dur aprovado pelo chefe do Governo e, assim, tornada norma
serviço de dívida, que siio os juros, cu disse que, cm 1971, pagamos imperutiva. f:. a constatação pura e simples de que a tudo o DASP se
de juros 302 milhões de dólares. Isto extrai do Relatório Anual do sobrepõe. Para ele, não importam disposições constitucionais, legais
Banco Central, de 1972, página 166, De juros, cm 1972, pagamos 359 e muito menos questões de justiça e humanidade.
milhões de dólares. E isto extraí da púgina 225, do Relatório do Ban·
Contra tão absurda e injusta decisão do DASP clamam os
co Central, de 1973. Então. somando-se os juros de 1971, 302 policiais inativos, através do Circulo Policial Brasileiro. Reclamam
milhôes, com as amortizações, 850 milhões, teremos I bilhiio c 152 que a lei seja respeitada; que direitos adquiridos sejam resguardados
milhões de dólares. E, somando-se os juros de 1972,359 milhões de ~ que a autoridade do Presidente da República prevaleça sobre esse
dólares, com amortizações de I bilhiio 202,teremos I bilhiio c 561 mi- tão poderoso e implacável DASP.
lhões de dólares.
Aqui deixo o apelo dos policiais inativos, no sentido de que a
As exportações de 1971, foram 2 bilhões 904 milhões. Então a injustiça c a ilegalidade de que se tornaram vítimas sejam sanadas. E
relaçiio entre serviço da divida e cxportaçilo cm 1971, foi 39,7%. Em o mais rapidamente possível!
Muitas vezes tenho abordado desta tribuna casos semelhantes,
1972, sendo as exportações 3 bilhões 991 milhões, a relação serviço
mostrando desacertos e ilegalidades do DASP, em sucessivos apelos
da divida sobre exportações foi de39,1% e não 58%.
Estes documentos, em que me louvei, silo do Banco Central, ao Presidente da República. !';o que me compete fazer, reclamando o
portanto, merecem a mesma fé dos documentos referidos pelo cumprimento da Constituição, das. leis e, simultaneamente, protcseminente Líder Virgílio Távora. Se houve engano não foi meu. Ou tí.mdo contru 5ituações de grave injustiça social. C; inadmissível que o
os dados do Banco Central referidos pelo Senador Virgílio Távora es- servidor público não mais possa confiar no Governo e nas leis, pois
tiio errados, ou então, errados estão os dados constantes dos todos um dia se tornarão inativos e, então, vítimas prediletas de frios
burocrutas, que menosprezam Constituição, leis c, sobretudo,
documentos constantes do Banco Central, cm que me louvei.
vulorcs humanos.
t: esta explicação pessoal que tinha a fazer. (Muito bem!)
Urge que o Presidente Gcisel restabeleça direitos líquidos e cerO Sr. VlrgOio Tí•ora (ARENA- CE) - Eminente Senador tos, que o DASP ignora. no seu desdém às leis e no seu menosprezo
Luiz Cavalcante, antes que V. Ex• termine, permite-me um aparte?
ao problema social. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - O Senador Luiz
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Concedo a palavra
Cavalcante está falando em explicação pessoal, portanto não poderá
ao nobre Senador Lourival Baptista.
ser aparteado.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavru
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
no nobre Sc:m1dor Nelson Curnciro.
Boletim do Banco Contrai, de janeiro de 1971, Boletim n• I, pógina
215. coluna IH:'" amortizações, ano de 1971, foram de 850 milhões
de dólares. Estit com sinal negutivo, naturalmente, porque foi dinhei·
ro saído do país.
Quanto a 1972, afirmei que as amortizações ascenderam a I
bilhiio·e 202 milhões de dólares. Está, aqui, no mesmo Boletim
referido: ano 1972, a mesma página 215, e a mesma coluna 18. Lê-se:
menos I bilhiio c 202 milhões de dólares.

O Ministro Ney Braga determinou ao Instituto Nacional do Li·
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o sevro,
no último dia 4, a aceleração do Plano de Instalação do Sistema
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Lei n94.878/65, regulamentada pelo Decreto n• 59.310/66- Nacional de Bibliotecas. que tem por finalidade dotar uma biblioteca
estauto do Policial - dispondo sobre a inatividadc dos policiais pública cada município brasileiro, até 1979.
O Programa Nacional de Bibliotecas existe hã muitos anos, mas
diz, em seu artigo 38, que os proventos dos inativos serão revistos:
a) sempre que ocorrer modificações gerais nos vencimentos dos estava praticamente paralisado.
A decisão 1: alvissareira, pois bem sabemos da importância, para
policiais em atividades;
b) ou reclassificação do cargo que o policial inativo ocupava ao os municípios, de uma boa biblioteca pública. Com recursos de
CrS 18,5 milhões para este ano, o MEC criará 500 (quinhentas)
aposentar-se.
O texto nilo poderia ser mais claro, nem taxativo. Dispensa qual- novas bibliotecas públicas, coeditarã e distribuir:\ 800 (oitocentos)
quer esforço de interpretação. Sempre que os vencimentos dos poli- mil livros, além de realizar cursos de treinamento intensivo de auciais civis forem aumentados, o mesmo deverá ocorrer com os xiliares de biblioteca.
Silo medidas de largo alcance, não apenas cultural, como social,
proventos dos inativos. De outro lado, no caso de reclassificação de
cargo, estu deve abranger aquele que o policial ocupava ao aposen- falo!!! :h delici~ncius l!conõmico-linanceirus de nosso povo e, igualmente, de grande parte, das nossas comunas. Estamos diante de um
tur~se,
conjunto de medidas de significaçiio muito grande e que, de outro
Nilo hú como erguer dúvida sobre determinnçilo legal tão clara.
lado, vêm demonstrar dinamismo e objetividade do eminente Minis·
Mas, o DASP- sempre o DASP, Sr. Presidente,- entendeu tro Ney Braga. Hú muito interessado e bom conhecedor dos problede forma diferente. Em desacordo com a lei, através da Norma mas do ensino cm nosso País, Sua Excclí:ncin junta, a isso, sua notó53/76, enquudrou os policiais inativos no nlvel inicial da carreira. ria sensibilidade política, razão de seu ideal municipalista.
Aposentaram-se, inúmeros deles, após atingirem o termo da carreira,
Sr. Presidente, expressando meu contentamento com a iniciativa
ou seja o nlve118-B. Agora, o DASP os coloca no inicio, desconhe- do Ministro da Educação e Cultura, congratulo-me com os munic!cendo inteiramente o que determina a lei c acarretando graves prejuí- pios que, não possuindo, ainda, uma biblioteca pública, logo dela
zos uos policiais inativos que, após tanto servirem ao País, não mais poderão dispor, pura benefício de suas populações, especialmente os
fazem jus ao que ele lhes assegurava, num triste, injustincudo e ilegal estudantes e professores, que serão mais diretnmentc favorecidos. E
procedimento.
dú'r'idu nilo tenho de que u detc:rminuçilo será concretizn"du. como
r: de se notur, uinda, que o DASP ignorou- c, tranqUilo, pus- podemos estar certos de que novus e positivas medidas iriio sendo
sou por cima -o Parecer n' L-70, de 19 de junho de 1975, do Con- aditadas, no setor do MEC, visando no bem público c lt causa do en·
sultor-Gerul da Repúblicu, aprovado pelo Presidente da República, sitto, conhecedores que somos do dinamismo c patriotismo que torconforme está publicudo no DOU n• 123, de 2 julho de 1975, nam o Ministro Ney Braga homem de ação, cada vez mais empenha·
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do cm prest:Jr novos serviços ao Brasil. servindo sempre melhor uo
Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel! (Muito Bem!)

-~:ll 1 .,:1od~;;clo:r

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo u palavra
ao nobre Scmador Vasconcelos Torres,
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O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quatro assuntos me trazem à tribuna no dia de hoje, todos eles
ufctos ao Ministério dos Transportes, cujo titular, o digno General
Dirceu Nogueira, certamente deles tomará conhecimento e me durá
uma resposta, no momento oportuno.
- A Ponte Rio-Nih:rói cstú apresentando Ossums há ccrcu
de um uno, e várias justificativas tém sido dadas enquanto as brechas
se alargam, constituindo-se, senão um objeto de crítica, pelo menos
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um tr.:mor por parte de muitos usuários.

-

O DNER afirma que tudo decorre da irresponsabilidade de uma
empresa norte-umerícunu, responsável pela pavimentação da Ponte,
através de um consórcio ingli:s. Mas, essa é uma informação de
ordem burocrática, enquanto se deseja obter, agora, com a minha
presença nesta tribuna, a informação·cxata sobre os estudos feitos a
respeito, se o recapeamcnto será em caráter provisório ou se a ai·
terucão serú corrigida definitivamente.
·

-~..E'G.u~o_t.ol·:.a rc:.LtCl:. :~.t~:w:::~ de ;..oh.o~::.03 1 onv1'lllo:J _p.:l:~. r~J:J:1:~.

- Quem pusstl, ohrigutoriumcntc. pela Ponte no sentido RioNiterói, vi:, à sua direita, nus imediações do Estaleiro Muuã, um
portentoso dique flutuante denominado Almirante Alexandre. Creio
que aquela importante construção naval já está ali atracada hã mais
de dois anos, c se1 que custou uma dinheirama fabulosa aos cofres
públicos c, por certo, a empresa particular, beneficiária da sua aquisi·
cão.

O que não compreendo é que havendo tantos navios, na Baía
d'l Guanabara, carentes de reparos, o dique permaneça inerme, sem
preencher as runc;õcs a que se: destinara.
Estimaria muito que o honrado Ministro dos Transportes, caso
tenha conhecimento do que ora reluto ao Senado, dissesse uma
palavra a respdto.
- Finalmente, ao operoso Ministro dos Transportes indagaria
a respeito do andamento das obras de construção da estação ferro·
viária de Nova lguuçu. Se for possível, pediria para ser informado se
a mesma teve prazo estabelecido para a sua conclusão, bem como se
:1 firma vitoriosa na concorrência- caso tenha havido- está sendo
multada pelo atraso no cronogruma de construção.
,\o ilustre Sr. Ministro Dirceu Nogueira solicito, se passivei, dar
uma palavra sobre esse fato, já que u opinião pública do Município
de Nova lguucu está sem saber o que ocorre, principalmente quando
hCJ pouco tempo houve interrupçilo nus obras daquela estação
fcrroviiíria.
- Finalmente, Sr. Presidente, quero dar ciência à Casa de que
venho de receber Memorial nrmado por todos os aposentados c pen·
sionistus da Rede Ferroviária S/ A, residentes e domiciliados em
Campos, Estado do Rio de Janeiro, cuja entrega fard, pessoalmente.
ao Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Geisel.
O referido documento pede o seguinte:
DOC'UMENTOS ti QUE SE REFERE O SENADOR
VASCONCELOS TORRES.
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O SR. PRESIDEI'ITE (Amarai Peixoto) - De acordo com a
comunicação da Presidência, rei ta no inicio da presente sessão, dever·
sc-ia proceder, agora, à apuração da eleição para Presidente c Vice·
Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas.
Considerando entretanto, que, até o presente momento, alguns
Senhores Senadores ainda não votaram, c tendo cm vista a rcali·
zação de sessão extraordinária do Senado, às dezoito horas c trinta
minutos, a Presidência resolve proceder à contagem dos votos ao
final dessa segunda sessão.
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a presente, designando para a sessão extra·
ordinária das 18 horas c 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte
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ORDEM DO DIA
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Rela·
çõcs Exteriores sobre a Mensagem n• 47, de 1977 (n• 59/77, na
origem), de 9 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Rcpú·
blica submete ao Senado a escolha do Senhor Antonio Borges Leal
Castcllo·Branco, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo·
mata para exercer a runçilo de Embaixador do Brasil junto à Rcpú·
blica Helénica.
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - Estâ encerrada a
sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e48 minutos.)

ATA DA 23• SESSÃD, EM 23 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA PRESIDENCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:

Parãgraro único. O seguro a que se rcrerc este artigo nilo
exime a responsabilidade da transportadora nos termos da lcgislaçilo
civil.
Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.

Adalberto Sena- Altcvir Leal- José Guiomard- Braga Ju·
nior- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jar·
bas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique
Justlflcaçio
de La Rocque- José Sarney- Hclvídio Nunes- Pctrónio Portclla
- Muuro Bcncvidcs- Virgílio Tâvora- Wilson Gonçalves -AgeCom o advento do Decreto n• 68,961, dc20 de julho de 1971, as
no r Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire - Domício Gondim empresas que operam rio ramo de transporte colctivo de passageiros,
Milton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Gucrra- por estradas de rodagem, ficaram obrigadas a proporcionar seguro
Arnon de Mello- Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela- Augusto facultativo de acidente pessoal aos usuários do serviço. As autoriFranco - Gilvan Rocha - Louriv:ll Baptista - Heitor Dias dades responsáveis 'pelo setor, ao proporem tal medida, certamente
Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezcnde- visavam rorncccr uma garantia adicional ao passageiro. Ocorre que a
João Calmon- Amurai Peixoto- Roberto Saturnino- Vasconce- aplicação prática da norma desvirtuou-se completamente da intenlos Torres- Benjamim Faruh- Danton Jobim- Nelson Carneiro ção originária, podendo-se hoje afirmar que a mcaida, além de injus- Gustavo Capunema - Itamar Franco - Magalhães Pinto ta c anticconômica, abre caminho a reivindicações ncrastas aos
Franco Montoro -Orestes Quércia- Otto Lehmann - Benedito interesses do público cm geral.
Ferreira - Lázaro Burbozu - Osires Teixeira - Mendes CanaleSustentamos, cm primeiro lugar, que a medida é injusta porque
Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Mattos Leão- contraria a própria natureza jurídica dil contrato de transporte. Ncs·
Evelúsio Vieira- Lenoir Vurgus- Otair Beckcr- Daniel Kricgcr ta relação obrigucionàl a empresa assume o encargo de transportar o
- Paulo Brossard- Tarso Outra.
passageiro, incólume, de um lugar par~ o outro c este o encargo de
pagar a respectiva tariru. Ocorrendo um acidente no percurso, o res·
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- A lista de presença surcimento dos danos ficará a cargo do cplpudo que só poderá ser o
acusa o comparecimento de 63 Srs. Scnad?rcs. Havendo número transportador ou terceira viatura. Verifica-se desde logo que o
regimental, declaro aberta a sessão.
.
usuário do serviço de transporte será sempre vitima do inrortúnio,
Sobre u mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Secrctârto.
nunca causador ou responsável.
·
alido o seguinte
l'or outro ludo, c indcpcndcntcmcnte·da responsabilidade pessoal do culpado, o direito pátrio, a partir do Decreto-lei n• 73, de
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 36, DE 1977
1966, udotou como norma a obrigatoriedade do seguro de resRegulamenta a venda ao público de 10111ro facultativo de ponsabilidade civil pura todos os proprietários de vcfculos automo·
acidente pe1150al para cobrir 01 riscos nas vla1ens realizado em tores de vias terrestres, nuvial, lacustre c mnrftima, de aeronaves c
àas transportadoras cm geral. Convém lembrar que o ressarcimento
ônibus de transporte coletlvo.
dos danos, neste tipo de seguro, indcpcnde da prévia apuração da
culpa. A simples prova do ruto c dos danos pessoais decorrentes é o
O Congresso Nacional decreta:
Art. I•
vedado às empresas de ónibus qyc executem suficiente pura habilitar u vitima u receber o que lhe ror devido.
transporte coletivo intermunicipal, interestadual ou internacional,
Por que então ind"zir o passageiro a consumir um seguro que é.
cobrar do passageiro, ainda que cm separado do bil~~te de .P?S· totalmente desnecessário? Pura cobrir danos que cm qualquer hipótc·
se silo de responsubilidude ulhciu c já estilo segurados? A resposta à
sngcm, qualquer quantia referente u seguro de rcsponsabJhda.de ~tvtl.
Art. 2• As segurudorus poderão manter, no.s tcrmma1s ro- induguçilo virá ao abordarmos o terceiro urgumr.nto que está ajustifi·
doviários, posto pura u venda no público de seguro pura cobrir os car u presente medidnlegislativu, Em todo cuso, n injustiça da norma
(:patente.
riscos de acidente nus viugens rodoviárias.

e

5811 Qulntu-fclru 24

Mnrço de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio II)

:\s empresas de transporte colt.:tivo, que u princípio vcndinm o
seguro facultativo em separado do bilhete. de passagem, consoante
disptle o p:trí1grafo I<' do urtigo 31 do Decreto n• 68.961, passaram,
~rad:nivamente, a adotar u prática de ugregur o referido seguro ao
hilhele. Procedimento cõmodo para as trnnsportudorus e lucrativo
para as companhias do seguro mas desastroso para o usuári'o, 1: que
os funcionítrios encarregados de vender passagens ao público já
enunciam o preço incluindo u quantia correspondente no seguro.
Assim, ô tão-somente umu vez pago o preço e de posse do bilhete que
o passageiro descobre que renlizou um "seguro facultntivà de ncidentr.:s pcsso:lis". Acreditamos ser este um processo astuto mus prorundumcntc imnrnl de rorçar o consumo de um serviço que, cm condições normais, poucas pessoas aceitariam.
Em segundo lugar afirmamos que o dito seguro facultativo é
antioconômico porque a utividude desenvolvida pela seguradora,
além de niio ser produtiva, causa inconvenientes ao sistema. Nilo í:
atividade produtiv:~ porque, na realidade, o seguro vendido ao público não cobre risco nenhum. Como já demonstramos, a legislação
brasileira exige que todos os proprietários de veículos automotores,
inclusive as transport:ldoras, mantenham seguro para cobrir os
danos resultantes de acidentes rodoviários. Nestas condições, e consi·
dcrando que a vitinm não pode ser indenizada duas vezes por um
mesmo dan''· i: fúcil constatar que o seguro feito pelo passageiro será
inócull, As indcnizuções devidas cm caso de acidentes serão sempre
cohcrtas pelo seguro de uma das viaturas envolvidas no evento. Por
outro lado, o seguro facultativo causa sí:rios inconvenientes ao
sistem:1 ja que contribui p:1rn o aumento do custo das passagens e
por via de conseqUência pura o aumento do custo de vida em geral.
Em terceiro lugar, impõe-se a adoção da presente medida legislativa para cvitur que u prática do seguro facultativo venha a tornar·
.~e nhrig:;.1tória, assumindo o passugeiro todos os riscos em relação
aos acidcntcs rodovit1rios. Hoje, nenhum passageiro mais.questiona
:1 aquish;rw do seguro. Amunhà. como conseqUência lógica, virá uma
medid:1 legal i1npondo a :~quisição do seguro juntamente com o bilhete de passagem. Dir-sc-ú por que não limitar a responsubilidad,e do
transportador já que todos os usuários tém seguro próprio? Nilo
estamos muito longe disto, pois já existe projeto de lei em andamento, ncstu Casa. precisamente neste sentido·.
Cabe ao Poder Legislativo, como representante que í: da vontOlde do povo, adotur normas que evitem o locupll:tamento de uns
rnucos cm detrimento da quase totalidade du nação.
Sala das Sessões, cm 23 de março de 1977. - Vasconcelos
Torres.
f .:I,\' Comi.\·saes de Constiruiciio e Justica. de Economia e
de Tramportt'.\', ('omunicacões e Obras P1íhlicas.)

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu)- O projeto lido será
publicado c remetido às comissões competentes.
Sohrc" mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I•·Secretário.
ti ida a seguinte:
Em 23 de março de 1977

O SR. PRESIDEN"!';:. (Petrõnio Portcllu)- Deferido o pedido,
será feita n substituiçiío.
Sobre u mesa, outru comunicação que será lida pelo Sr. !•-Secretário.

1: lida a seguinte:
Of. n•

o12/77
Brasília, 23 de março de 1977

Exm• Sr.
Senador Petrõnio Portellu
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex• que me ausentarei do Pais, a õm de tratar
de assuntos particulares nu Cidade do México, no período de 27 do
corrente u 3 de abril do uno em curso.
Valho-me da oportunidade pura renovar a V. Ex• protestos de
estima e consider"ção.- Lázaro Barboza, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- O expediente lido
vui à publicação. (Pausa.)
A Presidf:ncia designa o Sr. Senador Franco Montoro pura re·
presentar o Senado nu 120• Reunião do Conselho lnterparlamentar.
u realizar-se em Cumberru, Austrália, no período de li u 16 de abril
próximo.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu) - A vot:lçào pura
Presidente e Vice-Presidente do Instituto ainda se processa. Se houver algum Senador que não haja votado, que o faça até o fim da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre u Mensagem n' 47, de 1977
(n• S9f77, nu origem), de 9 do corrente, pela qual o Senhor
Presidente du República submete ao Senado u escolha do
Senhor Antonio Borges Leal Castelo-Branco, Ministro de
Primeira Classe, du Curreiru de Diplomata, pura exercer u
função de Embaixador do Brasil junto à República 1-lelônicu.
A mutí:ria constante dn Ordem do Diu da presente sessão, nos
termos da alínea h do urt. 402 do Regimento Interno, dever ii ser aprecinda cm sessão secreta.
Solicito uos Srs. funcionarias us providências nt:cc:ssCtríus a lim
de ser mantido o preceito regimenl:ll.
(d sessão toma·.<e secreta tis /8 horas e 35 mim1tos e ••o/ta
a ser p1ib/ica à.•· /8 horas e 40 min/1/o.•·.J

Do Líder da Maioria
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Pctrõnio Portellu
DI). Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portcllu)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Vasconcelos Torres.

Senhor Presidente:
Nos termos do § i' do urt. 10 do Regimento Comum do
Congrc:sso Nm:ionul. h:nho u honra de comunicar a Vossa Excclên·
ci:~. para "' devidos lins, que esta Liderançu deliberou propor a
suhstitui''"' d1> Nnhrc Senhor Senador Saldanha Derzi pelo Nobre
Senhor Senador Lourival Baptista nu Comissão Mista do Congresso
Naci<~nal que daril parecer sobre a Propostu de Emenda Constitu·
cionuln<' 29/76- CN (Reforma Judici<\ria).
t\f'nlvciln a uporlunidudc ruru renov.ttr os protestos du mais
alta csti111a c distinta considcruçuo. - Eurico Rezende, Llder du
AHJ-:N.-\

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois ussuntos me trazem à tribunu no dia de hoje:
I) l-Iii poucos dias, foi convocadu uma Asscmblí:iu Geral Extruordinúria do Sindic"to dos Metalúrgicos, abrangendo os Munici·
pios do Rio de Janeiro, Novu lguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis,
Puracumbi c ltuguaf, visundo um levantamento completo das reivindicações dos trubulhudores nus í1rens metulúrgicus, mccúnicu c
pronssionul.
O Presidente du entidudc sindical, Sr. Adulbcrto de Oliveira,
com ru:úlo, tem dito que os nurnentos constantes dos prcço~i de nli·
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mentes, transportes, moradia e outros selares anularam as con·
Para Vicc-Presidente:
quistas alcançadas pelos trabalhadores, inclusive o reajuste de 43%,
-Deputado Josó Carlos Teixeira, 50 votos.
com vigi:ncia a partir do dia I• de outubro do uno passado, ajustado
Proclamo eleitos o Senador Henrique de La Rocque para Pre·
no acordo salarial, tornando-se necessário o encontro de uma solu·
sidcnte, e o Deputado Josó Carlos Teixeira pura Vice-Presidente do
ção que possa fazer face à quoda do poder aquisitivo de seus lide·
IPC.(Palmas.)
ntdo!i,
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)- Nada mais
Observou ainda o Presidente do órgão classistu, que o acordo
salarial de 1976 estabeleceu uma cláusula, dispondo um melhor rela· havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
cionnmcnto entre as partes, uma vez que os empregados assumiram próxima a seguinte
o compromisso de discutir com os membros da direção sindical,
ORDEM DO DIA
sempre que preciso, problemas sobre a relação de trabalho.
Tem razão o Sr. Adalberto de Oliveira c, por isso, ocupo a
-Itribuna no dia de hoje para ressaltar o seu esforço, principalmente
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 19, de 1977, do
quando assevera que ó tempo de fazer com que os empresários se
Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando tenham tramitação cm
capacitem, de que os operários carecem de uma política salarial
conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s 190, de 1975, e 91, de
adequada no momento e que tenham condições humanas de viver
1976, dos Senhores Senadores Gilvan Rocha e Orestes Qué:rcia, que
com maior dignidade e assegurarem o bem-estar para os seus
dispõem sobre a publicidade c controle de medicamentos.
familiares.
-22) Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro assunto que me traz à
tribuna no dia de hoje ó o intuito de renovar- agora de público, de
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 23, de 1977, dos
vez que anteriormente o fiz pessoalmente - o apelo no ilustre Senhores Senadores Lourival Ba.ptista e Ruy Santos, solicitando a
Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Engenheiro Plínio transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos
Cantanhede, no sentido de que atenda à justa reivindicação daqueles pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General
que labornm no hotel mantido por aquela empresa estatal, a fim de Ernesto Geisel, e pelo Senhor Ministro Armando Falcão, no dia IS
que lhes sejam creditados os 10%, cuja retirada abrupta causou de março de 1977.
graves defasagens salariais, criando uma sórie de desajustamentos.
-3Antes do corte desse acréscimo, que era descontado e creditado aos
operúrios à guisa de gratificaçjo, as importâncias havidas se dcsti·
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
navam ao atendimento de compromissos anteriormente assumidos n• 116, de 1976, do Sr. Senador Fausto Castelo-Branco, que inclui
no comércio, nas escolas, assim corno para o pagamento de taxas e entre as atribuições do MOBRAL a difusão de rudimentos de eduimpostos.
cação sanitária, tendo
Estive certo c comuniquei dirctamcntc aos fucionários do Hotel
PARECERES, sob n•s 1.036 a 1.038, de 1976, das Comissões:
Bela Vista que o Presidente da C.S. N. havia sido compreensivo, e iria
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridi·
seguir o exemplo das demais empresas, hoteleiras ou não, que, cidade do Projeto;
apesar da portaria da SUNAB, enquadraram-se no sentido de conti•
-de Educação e Cultura, favorável ao Projeto com emenda que
nuar o desconto, apondo o carimbo nas notas fiscais, espcciftcàndo apresenta de n• 1-CEC: e
que a importância cobrada a mais se destinava ao rateio de todos os
-de Saúde, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de
empregados do estabelecimento.
Educação e Cultura.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quase não há mais um esta·
-4bclecimento desse ramo, no Brasil, que não acrescenta em suas notas
de despesa o percentual de 10%, tanto nos hotéis quanto nos bares·
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicirestaurantes.
dade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Quero crer que o meu prezado amigo Engo. Pl!nio Cantanhede se Lei do Senado n• 223, de 1976, do Sr. Senador Benjamim Farah, que
recorda da solicitação que lhe fiz e, apesar de n mesma não ter retroa· dispõe sobre declarações de doação do próprio corpo ou parte dele
tividade, a partir do momento que tome conhecimento da minha para fins de utilizações post mortem, e dá outras providi:ncias, tendo
presença na tribuna do Senado da República, determine, a quem de
PARECER, sob n• 965, de 1976, da Comissão:
direito, as providôncias relativas a esse assunto que me truz hoje ao
-de Constltulçio e Justiça, pela injuridicidade, com voto ven·
Egrógio plenário.
cido do Sr. Senador Nelson Carneiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- Está encerrada a
O SR, PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Passaremos, ngo·. sessão.
ra, ao encerramento da votação do Presidente e do Vicc-Presidcnte
(Le••aflta-sea sessão às 18 horas e55 minutos.)
do Instituto de Previdi:ncia dos Congressistas.
Se todos os Srs. Senadores já voturnm, irei encerrar u votação.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR
FRANCO MONTORO NA SESSiiO DE 23-9-76 1:: QUE,
(Puusu.)
ENTREGUE Ã REVISt10 DO ORADOR, SERIA PUBLI·
Encerrada.
CADO POSTERIORMENTE.
Vai-se proceder à apuraçuo.
Convido os Srs. Senadores Ono Lehmnnn e Ruy Carneiro para
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Uder,
escrutinadores.
pronunciu o seguinte discurso. Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Proc<•de-se à apuração.
Estít em tramitnçilo, no Senado, projeto de lei que reforma a
O SR, PRESIDENTE (Pctrõnio Portcllu)- f: o seguinte o rc·
legislação sobre acidentes do trabalho.
sultudo da votnçuo:
Estn matéria apresenta complexidade c gravidade tais, que
Pura Presidente:
justificam- mais do que isso, Sr. Presidente- exigem uma reflexão
- Senndor Henrique de Lu Rocque, 50 votos.
de todo o Senado c a udoçào de medidas que nos permitam cxuminnr
- Senndor Mugulhues Pinto, I voto.
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esse a~sunto ClHll a iscn~;iio cu espírito público necessários para dar
an J>;:lis c 11 família tmhalhadora um+! lei que represente um progresso
c ni'ío um rctrm:cssll cm rcl;Jçi'ío uos direitos do empregado, no tocante :tos acidentes c tis moléstias profissionais. O projeto está em tramitação no Congresso, com o pruzo limitado, de 90 dias,
,., C:inwra não teve tempo, conforme declurou expressamente o
Líder Jo Governo, no l'ienilrio, de reulizar o trabuiho de aperfeiçoamento Jcssc diploma c, dcvolwu ao Scm1do a incumbência de corrigir os dc:-.accrtos c upcrfcicoar o projeto.
Procuramos tomar conhecimento da mutéria, c chegamos a
:1lgum<ts conclusões que pretendemos comunicar ao Plenário e,
rarticularmcntc. li Liderança da Muioriu: o exame objetivo desta
matéria revela que o projeto de lei do Executivo que altera u legisla·
çf1o sobre acidentes do trabalho apresenta três aspectos da maior gra·
v idade:
1. retira c restringe direitos do trubalhador brasileiro já as·
segurados pela h:gislacão sohre acidentes e moléstias profissionais:
2. :lUmen ta pesadamente o custo da produção de todas as em·
presas brusileiras (públicas c particulares) em virtude da elevaçiio das
t~rifas de seguro, o que determinará, fatalmente, novo surto de eleva ..
çUo do custo de vida:
J. por essas razões, o projeto recebeu a condcnaçiio maciça das
Federações c Confederações nacionais de empregados e emprega·
dores, da Ordem dos Advogados do Brasil e de outros setores da
comunidade.
Pass~amos a examinar cada uma destas afirmativas, Sr.
Presidente, procurando fundamentio-lus.
Primeiro, dissemos que o projeto retira direitos da família do
trab:llhador.
Em m:tt~rin de otcidcntes e moléstias profissionais, a tendência
da legislacão cm todos os puíses civilizados é a de aumentar as garan ..
tias c direitos do homem que trubalhu. Esta é uma tendência
universal: é uma das preocupações centrais da Organização lntern~·
cional do Trabulho, u que o Brasil está ligado por acordos interna·
cionais.
No Bn1sil es>u n<ecssidade é ainda maior, cm virtude do número
almmantc d~ ocorrências relativas u acidentes de trabalho. Basta
mencionar 0 fato de que, cm 1975, tivemos a ocorrência, segundo os
dados oliciuis, de aproximadamente 2 milhões de casos. Pode-se
imaginar a conscqÚência, do ponto de vista humano e económico
para a produção nucionul. desta cifra espantosa: I milhão, 980 mil
acidentes de trabalho cm I uno?
Apcsur disso, o projeto de iniciativa do Ministério da
Pr~vidêndu 1.! Assistênciu Social, retira e restringe direitos do
trabalhador brasileiro no tocante aos acidentes e moléstias
proli:-;sionais.
Eis alguns cusos:
Primeira restrição: atualmente o trabalhador acidentado recebe
o hcnci'ício com base no salilrio do dia do ucidente. No projeto rece·
hcr{1 upen~1s 75% da médiu dos últimos 12 meses. (Art. SY, parúgruros
4• c ;<• do projeto e urt. 6•, purilgrufo 7• du Lei n• 5.3 16),
Retrocesso que fere, até mesmo, um direito adquirido pelo
truh.,lhm!or bmsilciro.
Quer-se caminhar no sentido de um desenvolvimento sociul e se
retim do trabalhador um direito que já lhe é assegurado, sem
oeniHim:o justilicativa de ordem económica, porque o próprio
Ministêrio declma que a mrecudução está sendo suficiente para
co hri r os ri!!~: os decorn:ntes dos acidentes verificados.
Segunda restrição: na lei atuul o trabalhador acidentado com
invalidez, tem direito num pecúlio de uté 72 vezes o muior sulúrio mf..
nimo vip.cntc no País. Pelo Projeto o trabulhudor perde o direito n
esse pecúlio (Art. 6•. ,l,ll' c 2• do projeto e urtigo 8• da Lei),
Terceira restriç:io: cm caso de morte (urt. 7Y), os dependentes
!kurfw n:dut.idos a um pecúlio de 30 vezes o sul{! rio de beneffcio , 1ue é o s:d!~rio jú reduzido- quando o urt. 9• dn atunl Lei n• 5.316,
dú direito u 72 vc;:es o rmaior sulíario mínimo vigente no Puís,
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NOVO RETROCESSO EM DETRIMENTO DO
TRABALHADOR
Quartu rcstriçilo: atua imente o trabalhador inválido que necessi·
te de uma pessoa para assisti-lo tem direito a um acréscimo de mais
25%. No atual projeto tcril ou nüo esse direito, pois ficará u cargo do
INPS decidir a respeito.
Serão os tí:cnicos do INPS que dirão se ele terá ou não direitto
itqucia prerrogativa que a lcgislução utuullhe assegura. Por que tirar
da Lei direito já assegurado, para um homem que deu u sua vida pelo
trabalho, que se acidentou, e agora condicionar a concessão desse
benefício a um ato discricionário do próprio Instituto Nacional de
Previdência Social?
Quinta restriçilo: o artigo 17 do projeto reduz a prescriçi!o para
reclamar acidente do trabalho ou doença profissional de cinco unos
-que é o prazo atual - para dois anos. Sabemos, entrctunto, que
existem doenças, de acordo com técnicos c com laudos que nos
foram enviados, como as pulmonares, envenenumento por chumbo,
mercúrio e outras, cujos sintomas sào imperceptíveis, nesse prazo
mínimo de dois anos. Mais esta restrição odiosa ao direito do
trabalhador. Pura a indenização pelo acidente sofrido, o projeto
estabelece o prazo prcscricional improrrogável de dois anos, c não
mais de cinco, que é o ussegurado pela atual Legislação.
Trata-se, evidentemente, de disposições contrárias ao interesse
do trabalhador. Não há quem possa justificar essas limitações, a não
ser por uma falsa razão de ordem económica para que o INPS tenha
menos custos, pague menos. A suu posição não é a de um órgão
social que procura atender o benefício, mas a de economizar para
aplicar, provavelmente, em outras verbas de propaganda, inclusive
nos períodos pré·eleitorais, com filmes coloridos que, certamente,
custam milhares de vezes mais do que a indenização paga a um
desses pobres trabalhadores acidentados durante o seu trabalho.
O Sr. Leite Chaves{MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte
de V, Ex•
O Sr. Leite Chnes (MDB - PR) - Senador, o pronuncia·
menta de V. Ex• está sendo de toda a oportunidade e é extre·
mamente real, não só no que tange à incidência no acidente de traba·
lho, no Brusil, senão, também, à restrição de direitos. No que tange
ao índice de acidentados no Puis, a nossa impressão foi tamanha, no
ano passado, ao estudar o assunto, que apresentamos projeto, ora
em tramitação na Casa, que visa a, inclusive, estabelecer sanções cri·
minais contra aquelas empresus ou empregadores que não exigirem o
uso daquela apurelhagem que evite o acidente de trabalho, Essa fina·
lidado ni!o chegaria a eliminar o acidente, mas pelo 111enos, criaria
um costume. no hábito já irradiado no Pais, u necessidade de si: esta·
belccer essa proteção. E no que diz respeito ao acidente V. Ex• estú,
apenas, fazendo a comparaçi!o das restrições sofridas pelo trubu·
lhador, no projeto utual, em relução à Lei n1 5.316. Porque du Lei
n• 5.316 pura u Lei n' 7.036,jtl houve uma diferença muito grande.
Antigamente, no acidente havia, às vezes, a demora do pagamento
du indenizução mas o empregado recebia cm dinheiro, cm volume
determinado, ·que dava até pura comprar casa, às vezes. Veio a lei
que deslocou da responsabilidade civil o acidente de trabalho, para a
previdência social e jâ fez restrições severas. E esta faz muito mais,
ainda. Acho de grande oportunidade o pronunciamento de V, Ex•
Se esse projeto for aprovado nu Cusu, da maneira por que se aprescn·
tu, que ni1o seja com apoio de nosso Partido. Se nós não pudermos
fazer algumas alterações que ele reclama, ucho que o nosso Partido
ni1o deve dar a chancela u um projeto dessa natureza. Ele 1: de·
sumuno, injusto, ufetu inclusive direito adquirido. E, no Brasil, direi·
to adquirido sempre foi respeitado. Nn verdade, V. Ex• está de pu·
rnbéns por isso, e o apeio u V. Ex•, como L!der do nosso Partido,
nesta Cusu, é de que não dê u chancela à aprovação deste projeto.
Que ele passe, mas sem o nosso beneplácito.
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O SR. FRANCO MONTORO (MI)B - SP) - Agradeço u
contribuicilo de V. Ex• Estou realmente fazendo apenas umu
enumcraçiw purcial dus modificações que representam um retraces·
so, cm mutí:ria de protccão aos ucidentcs.
Quero completar esta rcluç~o puru, cm seguida, dar a palavra
uos Srs. Senadores que dcsejum upartear, pura completar o quadro
dessas limitações:
Scxtn restrição: O projeto não integra us categorias de empresa·
das domésticas e de trabulhudorcs rurais no sistema de seguros,
en~uanto a lcgisluçüo cm vigor preconiza expressamente essa integra·
ção; e, mais do que isso, a Constituição Brasileira, no seu Artigo
165, uo estabelecer os direitos sociais do trabalhador brasileiro, de·
clara:
"A Constituiçilo assegura· aos trabalhadores os seguintes
direitos: além de o~tros que, nos termos da lei, visem à me·
lhoria de sua condição social: XVI -previdência social nos
casos de doença, velhice, invalidez e morte, seguro-desempre·
go, seguro contra acidentes do trabalho e. proteção du
maternidade, mediante contribuição da União, do emprega·
dor c do empregado;"
SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO
Seguro contra acidentes do trabalho é umu garantia que a Constituição estabeleceu como o direito do trabalhador e de todos ostra·
balhadores.
•
A legislação vigente já faz referência à doméstica e ao traba·
lhador rural, classes que deveriam, agora, ser beneficiadas. O projeto
omite e exclui, assim, expressamente, da protcçilo, essas categorias
de trabalhadores. Novo retrocesso,
Sótima restrição: outro retrocesso, denunciado pela Ordem dos
Advogados do Brasil, que incumbiu uma comissão composta das
maiores autoridades de juristas de todo o Brasil puru examinar o
projew. Diz o memorial da Ordem dos Advogados do Brasil:
"0 projeto restringe violentamente o amplo conceito de
acidente do trabalho .. ,"
Agora, pussu u ter um conceito restrito e não mais amplo.
",,e introduz nu legislação utual dispositivo ocioso dizendo
que se o trabalho não houver contribuído pura u incapacida·
de ou o óbito, os direitos acidentários não serão devidos",
Quando, sabemos, u matéria é de risco objetivo; ató mesmo o
acidente sofrido por um trabalhador que se dirige ao "trabalho é
considerado acidente profissional. A lei. entretanto adota um
conceito restrito que excluirá todos aqueles que não tenham sido
CIIUsudos diretamente pelo trabalho,
Toda a feitura du Lei foi feita com a preocupação de diminuir,
em lugar de assegurar proteção ao trabalhador vitima de um
acidente ou de uma moléstia profissional. 1: a Ordem dos Advogados
que diz:
",,os direitos acidcntúrios nilo serão devidos c suprime, para
grande número de casos e benefícios, o princípio básico de
que o trabalhador acidentado e seus beneficiários deverão
receber prestações continuadas de valor suõcientc para
manter as condições de vida gozadas unt'õriormentc pela
família,"
NOVO RECUO
Finalmente, a oituvu restrição: o projeto restringe, pela metade,
o valor do beneFício por incapacidade parcial c permanente, quando
este tiver que ser incorporado uo valor da pensão que venha a ser
devida pela morte do segurado.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um
aparte?
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f? SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- Com prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Estudioso do assunto
como V. Ex• é, deve saber que já se discutiu muito a expressão
"acidente do trabalho" c "acidente no trabalho". Há uma distinção
quando o acidente é do trabalho e quando o acidente é no trabalho.
Aí, vem no "no" o problema até da doença profissional, que é uma
conseqUência, mas, a restrição que há- c cu U, confesso a V. Ex•,
ligeiramente, a matéria- a restrição que há é que o acidente passa a
ser do trabalho e não no trabalho, porque um operãrio pode
ucidentur•se no trabalho sem ser do trabalho que está realizando.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Mas, o sentido
que tem prevalecido cm nossa Legislação c na Legislação
Comparada em todos os países cultos e civilizados, é o de ampliar o
conceito de acidente no trabalho.
Consideram-se as expressões acidente no trabalho ou do tra·
bulbo, equivalentes, tanto que, por disposição expressa de nossa
legislação, utí: mesmo o acidente sofrido por um ...
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Não tecnicamente; não
são equivalentes.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... empregado
que se dirige ao trabalho, longe' da empresa, é considerado acidente
do trabalho c merecedor da indcnizaçilo.
E digo mais, a tendência da jurisprudéncia, hoje, é de estender
esse conceito, também. ao servidor público, apesar de a legislação
estatutária não incluir, expressamente, essa figura. Esta i: a tendência
normal da Legislação.
Por que recuar, por que dar vã rios passos atrás?
Permito-me, pura completar esta enumeração, citar algumas
reduções de capacidades, alguns casos de acidentes que atualmentc
silo indenizáveis, e que agora, por disposição expressa da lei, por re·
presentar uma redução inferior a 25%, deixam de receber qualquer
indcnização. Eis uma enumeração: a perda de todos os dentes equiva·
lc, pela tabela oncial do Ministério, a 10%. Como esta não sofre
indenização, é menos de 25%, não haverá indcnização para esses
casos.
A redução permanente da capacidade auditiva de um dos
ouvidos vai até 16%, Portanto não será indenizada. A surdez de um
ouvido deixa de ser indenizada ou indcnizãvcl, o que é mais grave. A
redução do grau médio da coluna vertebral, os seus movimentos, até,
cerca de 16%, não é mais indcnizável. A redução de 90%, ou seja,
quase, o total, na visão de um dos olhos, não atinge 25%, portanto,
não será indenizada.
Vejam, Srs. Senadores, a desumanidade que está no bojo desse
projeto. E eu quero acrescentar que esta matéria foi debatida na
Câmara c reconhecida acima das divisões partidárias. E é neste plano
que eu gostaria que u questão fosse colocada por representantes da
ARENA e do MDB. O próprio Líder da ARENA. na oportunidade,
o nobre Deputado Parsifal Barroso, antigo Ministro do Trabalho e
Governador do seu Estado, declara:
"Outros pontos também criticados serão acertados ou seriam acertados- no Senado Federal -porque nilo hã
tempo, pois ele é limitado."
E acrescenta mais uma vez.
"Fica mais uma vez com o Senado Federal u possibili·
dude de fazer o que poderíamos ter feito, mus não o pudemos
pela circunstunciu do prazo limitado."
O Sr. Mauro Benevldes (MOB - CE) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Então, está
deferido uo Senado este gruvc dever, esta grave responsabilidade de
examinar cssu mutí:ria com o espirita de justiçu que deve decidir u
posiçno de cuda um dos partidos do Senado c dus suus autoridades.
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Permite V. Ex•· um

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Concedo agora
o aparte ao Senador Mauro Bcncvidcs, que já o havia solicitado.
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cem contraditórias, permita-nos dizer. No momento, V, Ex• faz
criticas que vão ser, pelo menos da parte da Liderança em cxcrclcio,
objeto de exame. Chegamos de viagem, há dias, sabe V. Ex• melhor
do que outros, mas, a priori V. Ex• já disse que não há tempo para se
resolver coisa nenhuma quando a apreciação de emenda, ou emenda
apresentada pelo próprio Relator, conforme o tempo, poderá sanar
erros, senõcs, porvcnturas existentes na matéria. Acreditamos que
V. Ex• está muito discrentc, ar sim, do poder que tenha este Congrcs·
so e, no caso especial, a nossa Casa, de fazer corrcçõcs como no
passado já as fez, por intermédio não só da Maioria como, às vezes,
de membros ilustres da Minoria. Nilo prcjulgarcmos.

O Sr, Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Franco
Montara, queria, inicialmente, estranhar, como V. Ex• já o fez, que
uma proposição de tanta complexidade, de tamanha gravidade tenha
~e beneficiado do rito constitucional improrrogável, invocado pelo
Chefe do Poder Executivo. V, Ex• c a Casa devem ter constatado
que presentemente o Poder Executivo se vale sempre dessas duas
opções: ou manda uma proposição importante, invocando o disposi·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O que dizemos,
livo constitucional para tramitação urgentissima, ou, subestimando
a nossa participação na elaboração da lei, procura legislar através de 'nobre Senador Virgílio Távora, é que o prazo de 45 dias que terá o
decreto-lei, como ocorreu recentemente em relação nos incentivos fis· Senado para apreciar a matéria é rigorosamente insuficicnte·para o
debate de todas as inúmeras questões aqui suscitadas. Em primeiro
cais do Nordeste. Mas isso era apenas uma apreciação de natureza ...
lugar, é dever do Senado ouvir as Confederações Nacionais de
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Permita-me empregados c empregadores, as Federações, a Ordem dos
V, Ex• interromper, nesse passo, o aparte de V. Ex•, para meneio· >\dvogados. , .
nar, pela sua oportunidade, a estranheza que nos causou, hoje,
O Sr, VlrxDio Tllvora (ARENA - CE)- Que por sinal já se
declaração atribuída ao Sr. Ministro da Justiça, anunciando que no dirigiram a todos nós, Confederações c Federações.
fim do ano será baixada, por decreto-lei, medida para combater a
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Exatamcnte
inflação.
Ora, o decreto-lei é uma medida que deve ser baixada cm curá· por isso, dirigiram-se a todos nós, ao Presidente do Congresso c, pcs·
ter excepcional. Está·sc aguardando o recesso do Congresso para bai· soalmentc, aos parlamentares. Nós não podemos deixar de examinar
xar, por decreto-lei, medida dessa natureza. Esses aspectos todos essas razões c de ouvir a fundamentação dessas proposições feitas
revelam a falta de atenção, digo mais, de respeito, para com a capací· por entidades que são de direito público, que conhecem o problema.
dadc, a possibilidade de contribuição do Congresso na elaboração, Veja V, Ex•, está de um lado a unanimidade do empresariado
no aperfeiçoamento c na correção das sugestões que nos são brasileiro, pela sua Confederação Nacional da Indústria e do Comér·
cio; está do mesmo lado a unanimidade dos trabalhadores brasileiros
encaminhadas.
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria c no
O Sr, Mauro Benevldes (MDB- CE)- Não há dúvidas, nobre Comércio.
Senador Franco Montoro, é uma auténcia subestimação à contribui·
O Sr, VlraOio Tllvora (ARENA - CE) - Ai V. Ex• está
ção que o Congresso pode prestar a essas proposições do Executivo.
entrando no mérito, nós estamos nu preliminar.
Essa era a primeira ressalva, reiterando já o ponto de vista de
V, Ex•, exposto no início dê seu brilhante discurso na tarde de hoje.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Apontam ra·
Queria também dizer a V. Ex• c à Casa, que há um interesse, inusita· zões, o que mostra, nobre Senador, que é: preciso dar atenção a isso,
do, cm todo o País, cm torno dessa proposição. Ainda anteontem, não simplesmente ler e dizer: não serve, c fazer o que é mais grave,
recebia cu, do meu Estado, de um dirigente de entidade sindical de que em geral acontece no Senado, . , .
grau superior, uma solicitação para conhecer o texto do projeto, com
O Sr. VlraO[o Tllvora (ARENA- CE) - Ou pode-se ler c
as emendas aprovadas na Câmara dos Deputados. Fui obrigado a
dizer: serve.
recorrer ao eminente Sénador Henrique de Ln Rocquc, Relator da
proposição na Comissão de Legislação Social, a fim de que pudesse,
O SR, FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Acabou de
realmente, prestar as informações a essa entidade sindical do meu declarar, à imprensa do Brasil, o Ministro da Previdência Social:
mandem-me, dentro de 30 dias, as emendas c cu as aprovarei. Ele se
Estado.
O outro aspecto que desejava mencionar, é o relacionado com coloca como árbitro único; é, inclusive, uma quebra da sistemática
os índices elevados de acidentes de trabalho. Aliás, esses índices fo· constitucional. Encaminhada a proposição ao Congresso, o Ministro
rum apreciados, recentemente, num congresso realizado, no início de não pode falar e, muito menos, reservar para si a última palavra.
agosto, no Rio de Janeiro, um Congresso de Medicina Ffsica c
Nós não podemos receber, inscnslveis, uma afirmação como
Reabilitação, quando os cientistas que ali estiveram participando de esta. E, o que é mais grave - e, lamentavelmente, mais do que uma
too importante conclave reconheceram que, no Pais, ainda não se afirmação um fato, c nós sabemos- é que quem dá a última palavra
faz um trabulho para reabilitação dos acidentados atingidos pelo aci· nilo silo os parlamentares, é o técnico que, cm nome do Ministério,
dente de trabalho, Era um aspecto que eu queria ressalvar, no mo· dá a opinião do Ministério c fecham-se as questões como se fecha·
menta em que uparteio o brilhante e oportuno discurso de V, Ex•
rum na Cümara. o próprio ex-Ministro do Trabalho, Parsifal Bar·
rosa, que, falando pela ARENA, ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Muito obriga·
do a V. Ex•, que menciona, inclusive, aspectos pura os quais cru
O Sr. Vll'JOio Tllvora (ARENA- CE) - V. Ex• pode discutir
preciso dirigir a politica de prevenção de acidentes c de correção dos as questões, mas não fechá· las.
acidentes, e nilo restringir e retroceder em matéria de tão grande inte·
O Sr, Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um
resse humano pura a família trabalhadora brasileira.
uparte?
Ouço o aparte do nobre Senador Virgflio Távora e cm seguida
darei ao nobre Senador Benjamim Farah o aparte solicitado.
O SR. FRANCO MONTORO (MOB-SP) - ... declara
expressamente que não concorda com isso, c que espera que o Se·
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Lembro a V, Ex•
nado vá corrigir. E agora, o que nos dizem todos, os que falam sobre
que seu tempo estu esgotado.
o assunto? Que é preciso convencer o Ministro c o seu técnico cncnr·
O Sr. VlrROio Távora (ARENA -CE) - Eminente Senador, regado.
a isto que chamamos de tecnocracia;(: este o grande mal que,
nosso aparte vai ser curto, mas ao mesmo tempo tradutor do que
pensamos c vr;:mos, nesse Plcn(lria, em atitudes que, às vezes, pore· neste momento, pesa sobre o Brasil. Todos os problemas, cm lugar
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de serem decididos com debute com u comunidade, cm lugar de
serem ouvidos os setores interessados, ê o técnico que, na sua anis·
ciência c na sua onipotênciu, acaba por decidir c o Congresso curva a
sua cabeça. O Yes men, a que se referiu o urtigo de fundo do jornal
O Estado de S. Paulo, doloroso para nós mas, infelizmente, muito
verdadeiro.
Neste momento cm que vai se decidir sobre o acidente do traba·
lhudor brasileiro, sobre aquele tmbalhudor que deu a sua vida pelo
progresso do Brasil. c do qual vumos tirar, insensivelmente, direitos
elemcnturcs, alg.uns cruzeiros: vamos, mais uma vez, fazer o que fez a
Cômura: dcixur o processo passar. O que é necessário, Srs. Senadores. i: que não haja prazo para essa matéria. Nada justilica esta
urgência de 40 dias para matéria da qual está dependendo a vida do
trabalhador brasileiro. Quul i: u razão objetiva para dar45 dias ao Senado puru aprovar esta muti:riu, quando ele deve é debatê-la, ouvir
os interessados, e fazer aquilo que i: dever do Congresso: o diálogo
com os interessados, para uma decisão que corresponda ao pensamento do Congresso.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Peço a V. Ex.,
Sr. Presidente, que, com a sua costumeira bondade c grandeza,
permita que um assunto desta gravidade possa ocupar durante
alguns minutos mais a atenção do Senado. (Pausa.)
Com a autorização de V. Ex•, Sr. Presidente, vou ouvir os
apartes dos Senadores Ruy Santos c Virgílio Távora.

O Sr. Benjamim Farah (MDB nobre Senador?

Permite um aparte,

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Pediria aos nobre.
Senadores que fizessem apartes curtos, para que o nobre Senador
Franco Montoro possa encerrar o seu pronunciamento.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte
de V. Ex•

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte
do nobre Senador Ruy Santos.

RJ) -

O Sr. Benjamim Farah(MDB- RJ)- V. Ex• tem toda a razão.
Esta proposta governamental já vem ferindo, logo de início, a Constituição. V. Ex• citou vários casos de supressão de direitos dos tra·
balhadores. Isto fere o Art. 153 § 3•, c cu repito aqui: "A lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito c a coisa julgada". Não i: do estilo desta Casa cassar direitos, nem de trabalhadores, nem de funcionários. Quando tive a honra de dirigir a Comis·
são de Serviço Público. na Câmara dos Deputados, o projeto da Lei
!Orgitnica da Previdência Social foi àquela Comissão, pura ser oui vida. Nomeei uma subcomissão e pedi a esta que telegrafasse a
todos os órgãos interessados, não só aos sindicatos dos empregados
como também dos empregadores. Eles compareceram, com seus
representantes, àquela Comissão, debateram com os parlamentares,
c saiu dali um diploma elogiado por todos, por gregos e troianos. lô
assim que se deve fazer. Mas, infelizmente, nós estamos adotando
uma inovação, que i: fazer as coisas sérias apressadamente. E quando
se faz apressadamente, vai sair mal feito: vai sair mal feito, de tal
modo que vamos receber reclamações, vamos ser acusados. Mas
V. Ex•, com muita oportunidade, está colocando o problema não
cm nome só da nossa Bancada, mas em nome do Senado. O Senado
está 'tomando uma posição através de V. Ex• V. Ex• está falando
agora, inclusive, pela ARENA c cu gostaria de falar o que V. Ex•
está falando. V. Ex• está salvando, naturalmente, o prestigio c o
bom nome do Senado com a sua oportuna oração.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Muito grato a
V, Ex•

O Sr. Agenor Maria (MDB aparte?

RN) -

Permite V. Ex• um

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com muito
prazer.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V. Ex• tem toda a razão,
Senador Franco Montoro. Os trabalhadores braçais, especialmente
de minas e de cais de porto, são acarretados de doenças consideradas
males da coluna. 1:: uma doença tcrrlvcl: no entanto, essa lei pcrni·
ciosa c inoportuna vem tirar a oportunidade desses doentes do di·
reito ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Fica decretado
que não é doença!
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- ... considerando-o nilo
doente. Realmente, V. Ex• tem toda a razilo. A lei 1: desumana c nilo

tem porque esta Casa apoiá-la nem aprová-la. A lei permite, real·
mente, que se dêem condições de debate, porque o mal da coluna, independente de ser uma doença grave, é uma doença que dói, que
ri:rc: c os trabalhadores braçais, aqueles que dispendcm maior
:sforço fisico, silo, nu sua maioria, portadorcs'dessc mal.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) V. Ex•
.

Agradeço a

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Solicito ao nobre
Líder que apresse o encerramento do seu discurso, porque V. Ex• já
ultrapassou 15 minutos o prazo regimental.

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Como de meu hábito, Sr.
Presidente, meu aparte será curto . Inicialmente, queria dizer ao
nobre Senador Franco Montoro que o Sr. Ministro- c S. Ex• mais
de uma vez requereu isto aqui - pode c deve sei ouvido sobre
matéria de sua Pasta. Não o censuro por isto, dai ter gritado "aí
não" c protestado, quando V. Ex• se insurgiu. Queria apenas dizer,
quanto ao cavalo de batalha aqui formulado sobre o prazo, que
muito mais complexo do que esse projeto -porque inovação -foi
a incorporação do seguro de acidentes ao INPS. Fui Relator da
matéria e ela foi votada dentro desses mesmos prazos. E a lei, V. Ex•
a elogiou tanto que disse que esta é um retrocesso. Queria dizer a
V. Ex• que se pode resolver tudo no prazo c nós nos prezamos, ao
contrário do que supõe o nobre Senador Benjamim Farah, de zelar
tanto pela dignidade do Senado. quanto V. Ex•
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte
do nobre Senador Virgílio Távora, para cm seguida responder ao
aparte antes feito pelo nobre Senador Ruy Santos.
O Sr. VlrgOio T•vora (ARENA -CE)- A primeira parte de
nosso aparte foi apropriada pelo Senador Ruy Santos. Atendendo à
. solicitação da Mesa, não vamos ocupar mais tempo, pois cm
número, gênero c grau concordamos com o que S. Ex• disse.
Número dois: nilo sei se pura satisfação ou insatisfação de V. Ex•, o
Vice-Lider, seu colega de Ministério, apresentou nilo uma, mas
muitas emendas a este projeto aqui, tradutoras justamente de uma
convicção sua de tudo que leu da rcprcscntaçi!o da classe, sejam
patronais ou operárias. Vê V. Ex• que sem paixão posso discutir o
assunto. Não se o coloca cm termos de submissão de Congresso à
vontade de burocratas ou tecnocratas. Se o Ministro responsável
perante o Executivo, c tendo o apoio do Partido que dá suporte a
este Governo, acha determinadas providências accitâvcis ou nilo,
cube a nós, dentro dos conceitos partidârios, discutir essas suas
idéias. E achamos nós que cabe, tambl:m, a ele, o direito de defendêlas e mosirur puru o Governou sua conveniência ou não.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com essa indc·
pendência que referem V. Ex•s', nós esperamos que apesar da recusa
do Ministro, essas emendas, que alteram fundamentalmente o processo inclusive de tarifação, sejam introduzidas. Mas, mais do que isto, parece de evidente bom senso que neste momento, cm que estilo
~s Parlamentares ocupados com u campanha eleitoral, cm obediência a um dever- os Partidos são pessoas jurídicas de direito público.
Nilo hâ mais nada importante, nos dias presentes, para o futuro do
Brusil, do que '" eleições que vão decidir sobre a !!dministraçilo do!
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quase quatro mil municípios do Brasil c por dever de ofício os Parlamentares devem estar presentes u esta lutll. Neste momento, Sr.
Presidente c Srs. Scnudorcs, devemos decidir com pruzo fatal. pruzo
restrito, 'Iuc só dcvcri:1 ser usudo nos casos de real interesse c necessidade. Temos diante de nós a Lei dos Entorpecentes, que ontem não
foi uprovada porque, uílltima hora, apresentamos uma cmcndu que
permitiu a sua volta i1 Comissão de Constituição c Justiça paru atcn·
der aos reclamos dus muis :.1utorizudas entidades de direito criminal
existentes no Pu is~ mm cstú com pr.azo futal que tcrminu no fim da

próxima semana. Temos a Lei dos Acidentes de Trabalho, cuja gravidade, complcxidudc c importünciu niio é preci!io acentuar. Temos a
Lei das Sociedades t\nônimas, outm lei da muior gravidude, Outra
lei, n que crit1 o mercudo de valores mobilil1rios c uindu, segundo noti·
ciam os jornais, dcvert1 vir nas próximas horus, ou nos próximos

dias. a Reforma do Judiciitrio.
São problemas de uma gruvidadc extraordinária. Nilo hil Congresso. no mundo. que possa decidir ao mesmo tempo sobre todas csswt mutí:rius c de umu C'.Jmpunha eleitoral. Isto significa que se consi-

dera a função do Congresso meramente homologatória. O estudo ji1
estú feito;~ só dizer se concorda ou fazer uma pequena modificuçiio,

quando o Poder Legislativo í: este.
Ainda hoje, um grupo uc professores que nos visitava, examinando a arquitctura de Brasília. fez uma obscrvaçi\o: na Praça dos
Trós Poderes, o edifício maior. que domina Brasília. í: o cdificio do
Congresso Nacional. Por qui:'?
O Sr. Leite Cha•es (MDB- PR)- Porque foi feito num tempo de liberdade.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ~o primado da
lei, sinal de civilização c de cultura. É isto que se despreza: cm lugar
do primado da lei. temos o primado da administração, o primado do
técnico, que elabora um projeto e st: colocu como uma espécie dt:

poder supremo para decidir sobre a aceitação ou nilo aceitação das
emendas.

De qualquer maneira, parece-me evidente que o Congresso
Nacional ntto pode fazer, como deve, o debate da matéria ouvindo os
trab:lihadorcs. Uma das representações, recebida pelo Senhor Prcsi·
dente, pelas Lideranças c, tal voz, por todos os Srs. Senadores, í: a da
Confederação Nacional dos Trubalhadorcs da Indústria.
Esta rcprescntaçiio \: ft:ita t:m nome de mais ou menos 30 ft:deru-

çõcs. milhures de sindicatos c 15 milhões de brasileiros: 15 milhões de
tranalhadorcs brasileiros que protcstum: mais do que isto, dcclarurum que o próximo congresso sobre acidentes do trabalho, a ser realizado cm Belo Horizonte, perdcri1 o interesse para eles se esta lei nilo
l'or substuncialmcntc modinc:~da. Eles precisam ser ouvidos: c isto
nrw se pode fazer cm algumas horas, t:m duas semanas.
Pnr isso a nossu conclusiio é de um apelo que fazemos ao Senhor

Presidente du República. paru que desista deste prazo restrito com
que~~ rm1téri;:1 foi aprt:sentadn li considcruçào da Casa; permitu que

csl:l matéria scj;:1 dilatada, possu ser mclhor examinada para sair do
Congresso uma lei que corresponda, realmentt:, uos intercsses da fa-

mília trabalhadora c de toda a família brasileira,
O Sr. Leite Cha•es (M DB- PR)- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o upurtc
de V. E.x•c:. cm seguidu, concluirei.

O Sr. Leite Cha••• (MDB - PR) - Senador, V, Ex• fez alusão
a um aspecto rc:stritivo da lei c asscguro n V. Ex• que nüo sào só
restrições a direitos adquiridos, jil incorporudos uo nosso slstcmu
jurídkn nacional. Quer dizer, u rcstriçàn não é st\ dt: direitas t:fctivos,
i: tumhém restrição a direitos patcstativos cu condiçõcs, Tnnto é que
V. E.'' veja: nu lei anterior, que jí1 restringiu cm relação i1 Lt:l de
l'J44, se ussel!uruva o w.:'1dcntc: dc truhulho quando por impcríciu ou
irnprudéncia o pnlprio opt:rC1rio o cuusassc. !ilestu, m\o, st: houvcr
impc:riciu tHI irnprudêm:ia dclt:, não há o scgu,1 Veju V. Ex• que lis
vezes o truhalhudor cunsudo, cm cstnfll, se, ,,wolunturiumcme, ele
prt1prio cnncorrcr para aquilo, cstt1 l'oru dos h1·ncficios. E é sabido o
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quanto estes bcncf'icios prejudicam nilo somente u ele mas à família:
quer dizer, renexos ncgutivos contru terceiros, De forma que este

pronunciamento de V. Ex• ó de cxtrcmu imporuinciu e no Congresso
o problema não ó só emendar: hú o tempo para discussilo, porque
são nas oportunidades das discussões quc se traz à colaçilo todo o
pensamento univcrsul acerca do problcmu. O ucidentc de trabulho
ni'io é uma coisu cspccílica do Bn1sil: é do mundo. Hú normas de
comportamento. E nós teríamos. dentro dc um prazo ruzollvel,
Condições de dur unw lei muis upt:rfciçoudu, trnzendo paru ela a

c'pcriência do mundo. Agoru, fazer de afogadilho c depois dizer que
o Senado foi quem u uprovou'? É por isso que digo a V. 'Ex• que se
for indutt1vel qualquer emenda nossa, então que st:ja aprovado porque o Govcrno é Muioriu- nu1s sem o nosso beneplúcito, pam
que ni\o nos comprometamos perante a nossu conscil!ncia e os

traballwdorcs do Brusil.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Diz bem
V. Ex•. Esta matéria dcvcriu ser estudada, levando-se em conta a
experiência rnundiul. O direito comprado cm rclaçiio u cstu matéria
oferece grandes lições. A Organização Internacional do Trabalho
tem realizado anuulmcntc congressos sobre csta matC:ria, tem
magnífic:1s contrihuições a dar: tudo isso dcvcria ser examinudo na

Comissão de Legislação Social. Os rcncxos económicos desta lei, na
Comisst10 de Economia: os direitos que aqui estão sendo reduzidos, c

alguns direitos adquiridos que cst11o sendo desconhecidos, devem
merecer um e:u1me utiludo da Comissõo dt: Constituição c Justiça.
SUo mutérius que exigem considcraçi'io atenta c demoradu.

I

O Sr. E•andro Carreira (MDB- AM)- O nobre Senador me
concede um :~p:~rtc rúpido'? (Assentimento do Orador.) Nobre
Senador c meu nobre Líder. esti1 patente que o Governo pretende

1

impingir um monôlogo. Cube, de nossa p~1rte, nt1o fuzcr purte deste
monólogo. Entiio, tlUC nos retiremos cm sinal de protesto. mas ni'io
l'aç:1mos csst: jogo. que depõe contru nós: esse jogo que está patente.
o jogo do monôlogo. apenas parn justificar u cxistênciu de um
Congresso no Brusil.

l

I

O Sr. Vlrgnio Tá•ora (ARENA- CE)- Fa7.emos um apelo a
V. E.\' p:1ru que v~.:ju hcm os termos que constum do discurso de

V. Ex•. Que ele seja conservado

u altura

do debate c que não se

trunsforme u nossa tiÇi'io cm pantomimu, ncrn u dos Senhores, nem a
nossa.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A preocupação
de todos nôs. nohrcs Srs. Scnadorc:s, é de cumprir o nosso dt:vt:r c

dar ao trab:dhador brasileiro uma lei que realmente possa melhorar
a SlW situw;i'io.

As denúncias aqui feitas, os abusos aqui denunciados, queira
Dl!us nrw se transJ'ormc:m cm renlidudc. ,\ purticipaçi'io ou nüo du
B;1m:atla do MDB na votaçt1o final do cpis6dio dcvcrCt ser lcvudu u
LlnHI dclihcmctHJ da própri:.1 Buncuda.
\ ~. M:1s~. reulmcnte, com u repctiçi\o dcstu posiçüo, somos
reduzidos u Llm:t simples passividade. Ncst:1 matéria, por ex cm pio, o
ussLmto l'oi levantado ncstl! plcnúrio (')or um cx-Ministro do Traba·

lho, que pcrtcnoc i1 bancada da ARENt\, o Senador Jurbas
Pussurinho, que recl!hcu o aplauso de quusc todos os Srs. Scnudorcs
prl!scntcs i1quc:l:t scssüo, l:sta lei é a ncg:Jçào daquela udvcrtênciu
fcilu pelo Senador Jarhu~ Passurinho. Na Cúmaru. o Deputudo

l'arsil'al BamJSo,

'i"" também l'oi Ministro do Tr:thalho, manif~stou

u SUII in~.:onl'ormidõ~dc com a sulw.;t1o udotadil, tunto que se rcfcriu uo
Sen:Jdtl corno instúnciu nu quul se (')Odc:rium corrigir os defeitos
upnnwdos IWqucla C:tsu. Estes fntos nos devem lcv:1r a unw posiç~o
de rl!alrncntl! ...

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- E >~goru,tamhém, ó um
ex-Ministro do Trabalho que l'ala da tribunu.
O SR. fRANCO MONTORO (MDB - SI') -- f: tumbêm
nessa qualidade, cnnw conhcccdnr de al~uns aspectos do problema.
que dlHI o meu dcroirnl!ntn. Esta lei rcprcsenw um gruvc retrocesso

I
II
i
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do ponto de vista social. O projeto representa, mesmo, um absurdo
Eis que, entre nós, a Sua Igreja, também vendo as aflições e ouretrocesso sociul, totalmente incomputívcl com a oricntnçào dcfinidu vindo os clamores do Seu Povo, ossume, uma vez mais, seu papel
pelo Presidente da Republica.
profético de denúncias de males c de defesa do Homem.
Sr. Presidente, passo a concluir.
Assim a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cm sua 15•
f! preciso considcrur us implicuçõcs cconõmicus do projeto de lei Assembli:ia Geral, reunida cm Itaici, no mês passado, não se
e~ quest~o. Vemos o aspecto social e humano, mas há conseqüên· urreceiou de enfrentar incompreensões e perfídias ao aprovar, pra ricu1s cconomJcas.
camente por unanimidade, o documento intitulado "Exigências CrisC~nforme demonstra a revista ospecializada Segurança e Preven• tãs de uma Ordem Políticu".
ção, o Projeto de Lei no 2.409, de 1976, que se refere aos ocidentes, se
que a realidade humana ê uma só, pois. como doutrina a
aprovado pelo Congresso, representará mais um desnecessõrio e
"Paccm in Tcrris" (no 57), "o bem comum diz respeito ao homem tO·
escorchante gruvame a incidir- sào palavras dessa revisto- sobre
do, tanto às necessidades de corpo como às do espírito". Não sequeiosjil onerudos orçamentos de custos das empresas. Volta Redonda,
ra. portnnto, restringir a competênciu da Igreja n um suposto cumpo
por exemplo, arcarú com um acréscimo mensal de custo de ordem de
exclusivamente espiritual. cxcludente dos condicionamentos sociais.
CrS 1.260.000,00 equivalentes a CrS 15.120.000,00 anuais; c, por
Como nos ensinou ainda Joiio XXIII (ibidcm. no 60), "hoje cm
idêntico motivo, o acréscimo de custo para a indústria automobilistidia se crê que o bem comum consiste, sobretudo, no respeito aos
ca nacional será de nada menos que CrS 5.901.890,00 mensais, direitos c deveres da pessoa humana", E mais: "a função primordial
equivalentes a CrS 70.822.680.00 por ano. Acrescente-se, com
de quu\quer poder público i: defender os direitos inalienáveis da pes·
pequenas variações quanto à ordem de grandeza. o mesmo acontc· sou ... devendo ele empenhar-se "no sentido de que esses direitos
cerá com a PETROBRÁS, a Vale do Rio Doce, a Light, os estaleiros
sejam reconhecidos. respeitados, harmonizados, tutelados c promo·
nacionais, a Rede Ferroviária Federal, a EMBRATEL, a ACESITA, vidas'',
o Lloyd Brasileiro e com centenas de outras empresas que são resSabemos que o que marcou o inicio da Idade Contemporânea
ponsáveis pela produção de bens c pela oferta de serviços da mais
absoluta cssencialidadc para o desenvolvimento econõmico da Na- niio foi propriamente o fato, cm si, da derrubada das monarquias
ção. E •.orno essas empresas, obviamente, incorporarão nos seus prc· absolutistas da Idade Moderna. Terá sido, substancialmente falan·
ços finaiS de venda c de oferta de bens c de serviços, os acréscimos de do, o desfraldar os principias liberais que a Revolução Francesa trou·
custos que lhes serão impostos pelo novo sistema de contribuição xc cm seu bojo. a partir da qual adquiririam projcçào universal.
Com efeito, nu célebre "Dcc\aration de Droit de \'Homem e du
para o seguro de acidente do rrabalho, temos que o Projeto de Lei
n' 2.409, se ~provado, importará •'(I súbito e brutal encarecimento Citoycn" de 26 de agosto de 1789, encontramos assentes os princi·
pios fundamentais da nova socicdudc que surgia. Ali estão enuncia·
do custo de v1da no País. Será um fato r altamente innacionário.
~preciso acrescentar que, nivelando as taxas de seguro, o proje- dos direitos inalienáveis do Homem, entre os quais a liberdade indi·
to eliminará o incentivo. a prevenção de acidente atualmente vidua\, a liberdade de palavra, a liberdade de cónsciéncia, a igual·
representado pela "tarifação individua\", variável em função da da de cm direitos, a segurança e a resistência â opressão.
O absolutismo feudal, bárbaro e cruel, dominava o mundo. Por
experiência c das condições de risco de cada empresa. De fato, se
doruvunte, o empresário precisar pagar umn única tarifa de seguro isso, esse último documento, mais que qualquer outro ati: então
de acidentes do trabalho- invista ele, ou não. recurso da prevenção conhecido, constituiu-se, ali e alhures, no grande toque de reunir das
de acidentes - por que havcrú ele de fazer esta aplicação? 1:: um massas populares contra a tirania. Ainda hoje, depurado das conota·
ções burguesas da luta que então se travou, continua aquela Declara·
desestimulo i1 prcvenciio de acidentes.
l'or estas razões, Federações e Confederações Nacionais de ciio u nos oferecer, nos vários quadrantes da Terra, orientação e for·
Empregados c Empregadores, assim como outras entidades, tais cu contra os vários tipos de despotismos, onde quer que eles se apre·
'
como a Ordem dos Advogados do Brasil, Universidades c outras sentem.
O
movimento
democrático do mundo comq que nasceu com ela.
entidades representativas da comunidade, vêm protestando contra os
O movimento democriltico do Brasil nela também se inspira.
aspectos unti-sociais e antieconômicos do projeto.
Na C;imtlfa, o projeto foi aprovado sob protesto de rcpresen· Entre a Grande Revolução c nós, dois séculos se passaram. E nada
tantes da ARENA e do MDB. que manifestaram a esperança de que pode contra ela. O sangue derramado, o pão caro e rarefeito, a
o mesmo seja corrigido no Senado. Mas a gravidade e complexidade violência desabrida. us hesitações e a fraqueza dos homens, força e a
do problema nilo nos permitem alcançar esse resultado cm poucos pctulfincia das armas, os sofrimentos padecidos, os embustes e as
traições, os golpes c os conrragolpes desferidos.
dias.
Impõe-se um debute amplo da matéria. As Comissões de
Seus princípios sobreviveram a tudo isso. ~ que eles estavam e
Constituiçiio e Justiça, Economia c Legislação Social precisam ouvir estão no cerne da ui ma popular, que anseia por liberdade.
a voz autorizada dos representantes das Confederações e Fc·
Por isso mesmo, seriam eles, em sua essência, inseridos ·na
deruções, OA Be de outrus entidndcs.
maioriu das Constituições que iriam surgindo nas vlarias partes do
Fazemos, por isso, um apoio ao Senhor Presidente da Rcpú· Globo. E. linulmentc, ao final da 2• Guerra Mundial, destruido
blicu, paru que retire tt exigénciu do prnzo restrito para o exame du militarmente o nuzi·facismo na Europa, u Carta dus Nações Unidas
mdtéria.
consagruriu, entre os seus propósitos, o .. promover e estimular o
Esta í: umu exisi:nciu de profundo interesse humano e nncional.
respeito aos direitos humanos e às liberdudcs fundamentais pura
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem! Palmas.)
todos".
·

e

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar·
DISCURSO I'RONUNCI:IDO I'F./.0 SR. M:IRCOS
PRI:.'IRE N,l SESS.·TO DI:.' 22·3-77 E QUE. ENTREGUE,] te'?
REV/S,TO /)0 OR,I{)OR, SERIA
I'UBf./C,IDO
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Pois nào. Ouvimos
POSTERIORMENTE:
com sutisfução o nobre Senador Heitor Dias.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE. Pronuncia o seguinte
O Sr. Heltar Dias (ARENA- BA)- E sabe V. Ex• que o Bra·
discurso.)- Sr. Presidente: Srs. Senadores:
si\
não
faltou com o seu apoio u essa Curta das Nações Unidas,
No Livro Profético de .Ezequiel. encontrurnos registradu u
subscrevendo, fiel. ..
indignação de Deus porque
" ... cnganorum o meu povo, dizendo: paz, c tal paz não
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Queremos apenas
havia" (Ezequiel- VIII· \O)
csclareceru V. E~• ...

.
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O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• me cedeu ou não
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Queremos apenas
esclarecer a V. Ex•, para que possa se situar melhor, que ainda não
me referi à "Declaração Universal dos Direitos Humanos", das Nações Unidas. Ouvimos agora V, Ex•
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• falou em relação
à Declaração dos Direitos do Homem, que foi incorporada à Carta
das Nações Unidas.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - A Declmção a
que nos referimos, até agora, foi a "Declaração de Direitos do
Homem e do Cidadão" de 1789 ...
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Da Revolução Francesa.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Exato.

1

.

;

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - E, com relação a essa
Declaração dos Direitos do Homem, tão bem acolhida pelas Nações
Unidas, pela ONU, o Brasil, fiel a sua tradição, a sua história, e em
harmonia com a índole do seu povo, subscreveu essa Carta. Mas, no
que diz respeito à Declaração de Defesa dos Direitos do Homem,
uma grande naçilo não guis dar o seu apoio: a Rússia Soviética que
entretanto teima em ap;esentar·se como defensora da liberdade e das
grandes conquistas da civilização.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Ainda fumegavam
as cinzas do totalitarismo hitlerista que quis dominar o mundo,
quando nosso Pais, reconstitucionalizando·se através da Assembléia
Constituinte, incorporava·se ao rol das nações democrátiCas - fato
esse que, hoje, muitos pretendem sofisticadamente encobrir e até
negaceur.
Em 1948, éramos um dos signatários da "Declaração Universal
dos Direitos Humanos". E foi assim que, com dezenas de outros, o
Brasil erigiu, como Estado soberano, normas delimitadoras à sua própria ação. resguardando o direito de todos contra discriminações
violadoras do que a li está contido.
Nela se proclama coisas essenciais aos homens e à convivência
social. O direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal (art. III). A
igualdade de todos perante a lei e a sua proteção (art. VII). A garan·
tia de remédios efctivos para ates que violem os direitos fundamen·
tais reconhecidos pela Constituição e as leis (art. VIII). O direito a
uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente
e imparcial para decidir sobre os direitos e deveres do cidadão ou de
fundamento de quulquer acusação criminal contra ele. (art. X).

'

'

~

'
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Quantas dessas disposições não têm sido ignoradas nesses últi·
mos tempos! Quantos desses direitos não foram espesinhados graças
llO regime de exccçUo, hú tantos unos aqui vigorante!
Deram·nos - é verdade - a Constituição de 1967, considerada, pelo General Castcllo Branco, como necessária c sunc.i~nte
par·' a institucionalização dos ideais do Movimento de 19~. C~ltlcll
vel pelo seu procedimento de elaboração ou pelo seu contcudo IgUalmente autoritllrio, terminou, contudo- com a colaboração do Congresso, embora tutelado e mutilado - incluindo o at11• 1 capftul<'
"Dos Direitos e Garantias Individuais".
Dela a Oposição discordou da primeira à presente hora, m~s
nunca a desrespeitamos. Quem o fez, foram aqueles que, constl·
tuindo·se Governo sob a sua égide e jurando compri·la c a ela se
subordinarem, em verdade terminaram por se lhe sobreporem,
editando Atas Institucionais e outros estatutos discricionários, que,
até hoje, fazem túbula raza de muitos daqueles direitos e garantias
constitucionais.
Por isso, denunciamos o Al-5 como o instrumento maior de
arbítrio, entre nós. Nele reside, sem dúvida, a matriz primeira da violação dos direitos humanos no Brasil.

f:: que ele, contrapondo-se a instrumentos internacionais que assinamos c aos próprios instrumentos constitucionais que 1964 nos
outorgou, despreza, ignora e repudia princípios essenciais à vida em
sociedade. Ele faz desaparecer o império impessoal das leis, ao qual
todos, governantes e governados, têm que estar sujeitos. Como tal,
i: um incentivo ao arbítrio também de autoridades menores- dandose como que um contágio em cascata- estimuladas pelo exemplo de
inimputabilidade ali consagrada, o que explicaria, entilo, as inúmeras denúncias de maltratas, e até mesmo mortes, de que tantos têm
sido vitimas.
O Al·5 acaba, virtualmente, com a limitação dos poderes, transformando o Executivo no todo-poderoso, acima do bem e do
mal. Assim, o Legislativo funciona se, quando e enquanto o Presidente da República o permitir (art. 2o). Senadores, deputados,
vereadores; ministros dos Tribunais, desembargadores, juízes;
funcionários públicos, empregados de autarquias, de empresas
públicas ou sociedades de economia mista; militares ou membros da
Policia Militar, só o serão e continuarão a ser, se, quando e enquanto
o Presidente o permitir (parágrafo único art. 4o e art. 6o), Cidadãos
só exercerão direito políticos, e até mesmo privados, se quando e
enquanto o Presidente o permitir (art. 40), A relativa autonomia
constitucionul dos Estados e Municipios só existirá se, quando e
enquanto o Presidente o permitir, sujeitos que ficam todos à intervenção sem as limitações previstus na Constituiçi\o (art. 30), E para
evitar contrutempos, no exercício dessas e de outras prerrogativas
que o Executivo absurdamente se auto-concedeu, eclipsa o habeascorpus, elimina o direito de defesa, exclui da apreciação judiciul os
ates praticados com base no Al-5 c nos que lhe são complementures
(arts. 40, lO e II).

Assegura-se, igualmente, que todo homem acusado de um ato
delituoso é presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido
comprovada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe
lenham sido asseguradas todas as garantias necessllrias à sua defesa
(art. XI). ·Que ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou
Como se vC, este Ato é a consagruçào plcnu do arbítrio, cuructcomissão que, no momento, não constituíam delito perante o direit~ rizando, insolismuvelmcntc, uma estrutura diuuoriul de Poder.
nacional ou internacional (urt. XI· I). Nem que poderá ser submeti· Como tu i, i: o violador potencial e permanente dos nossos direitos,
do a torturas, trutamentos, ou castigos cruéis, desumunos ou
E, sob seu imporia e sem as cuutelas das leis deste Pais, tem se
degradantes (art. V). Ou ser arbitrariamente preso, detido ou exilado violado direitos fundamentais quundo se fecha Casas Legislativus,
(art. IX), vedadu, da mesma forma, aplicação de penas mais fortes quundo se cussa mandatos eletivos. quando se suspende direitos poli·
que aquelas aplict\veis no momento da prática do ato delituoso (art. ticos: quando se intervem nos Municfpios quando se prende pessous,
Xl·2). Nem, tão pouco, estar qualquer pessoa sujeita a interferência quundo se pune mugistrudos, quundo se ufasta servidores civis ou
na sua vida privada, na sua família ou na sua correspondência (art.
militares dos curgos que ocupam, quando se upreende edições
XII).
jornulísticus, quando se censura jornais, livros e produções artísticas.
Ali eslil resguurdadu, de igual modo, a liberdude de reunião e asTudo isso constitui, sem dúvidu, violações dos direitos humunos.
sociaçi\o pucfficus (art. XX· I). E a de pensamento (art. XVIII), de
Fora disso, /'oru do Al-5, o que restu - certus instituições e
opiniilo e de expressilo (art. XIX), assegurando·se a todo homem o príllicus democrúticus - resta coma dúdiva. Concessão que pode
direito de procurur. receber e transmitir informações e idéias (art. ccssur quando ussim o dctcrminur o poder onfmodo que, de fato, nos
XIX).
govcrnu, Assim, por cxcmrlo, u rculiluçl\o de ch:ições, a cxistCnciu
Como tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, está longe du dos dois purtidos, u purciulliherdude de imprensu, u própria Consti·
realidade brasileira!
tuiçào, dependem upcnus dclc, como se estivéssemos nos tempos dos
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Césares romanos, quando um simples levantar ou baixar de polegar
significava vida ou morte pura oscidadilos.
Agoru mesmo, nos dias que vivemos, indaga-se, abertumcntc, se

os munis pnrtidos scrilo mantidos ou se as próximas eleições serão
dircws. Afirmu·sc publicamente, inclusive através dos meios de
comunicações de massa, que haveria decisão em contrário so Siste·
ma. Sem que haja um desmentido oficial, anuncia-se até, como pro·
vi1vel, a edição de outros utos de força, rasgando-se novamente a
Constituiçilo. Tudo isso porque o MDB- sem o qual não haverá
"quorum" para reformas constituicionais - nilo deverá concordar.
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Da mesma rormu, no cumpo interno. Se consagraram. bem ou

mal, um texto constituicional, devem. de igual forma, observar as
suns disposiçôcs, u elas se submc:tendo c nào se lhes sobrepondo, de
acordo com :1s conveniências de momento duquch:s que estilo no

poder. O dcsprew dcvawdo à supremacia da Constituição é sintoma
eloqUente da situação cm que nos encontramos.
No campo partidi~rio, o Governo precisa compreender.
tamhém. que nossas diretrizcs programáticas constituem o cerne de
nossa utividudc polilicu. Por isso, i: desmoralizante, para a própria
classe politica que os que ontem se locupletaram do instituto da flde·
como legitimamente não poderá fazê-lo, com o pretendido retorno lidudc purtid:hia, que nos foi imposto, queiram elidi-lo, neste
ao procosso indireto de eleição pura os Governos de Estados, o qual, momento. r:: que hoje, como ontem, pretendem usá-lo- repudiando
de fato, não tem sido eleição de espécie alguma, mas simples indica· agora o que consagraram antes- como mero expediente casuística e
çuo diretissima do Chefe da Nação.
oportunista para solaparem :1 resistência democrática que vem sendo
E aqui, invocamos, uma vez mais, a Declaruçüo dos Direitos sustentada a duras penas.
Humanos, aprovada pela ONU, em 1948, que assegura a participaNosso progrumu, registrado na Justiça Eleitoral. é a nossa bíblia
çuo de todos nos Governos que os dirigem, ao estabelecer, em seu partidária -estamos cc:rtos que c:xprc:ssa a aspiração Nacional. Por
art. XX I n•3. que
isso. nüo transigiremos, calados, com a imposição. clara ou disfar"a vontade do povo será a base da autoridade do Governo" çada, do anedoticamente chamado pleito indireto. Caberia lembrar.
c que
aliiiS, que autoridade insuspeita ao regime, como o Deputado Célia
"esta vontade será expressa em eleições periódicas e legiti· Borju, mostntvu, rcct:ntemcnte, que não se justificam eleições indimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente retus cm regime presidencialista, ainda que se trutasse seriamente
que assegure a liberdade do voto".
desse tipo de escolha- o que niio é o caso.
Baseados nos programas do MDB uqur estamos. Sr. Presidente,
Como, então, quererem desconhecer esse principio universal
Srs. Senadores, cumprindo o nosso dever. Os princípios que ele
que o Brasil subscreveu? Ou novamente desrespeitarem a Constitui·
ção que nos deram? Ou, ainda, forçar os partidos a tripudiarem consagra nüo suo de hoje. vé:m de muito longe, inspirados no ideal
dos que. cm todos os lugares e cm todas as épocas, aspiraram sempre
sobre seus programas partidários para se submeterem a um~ decisão
o primado da pessoa humana .
.que, por sua vez, é reconhecidamente repudiada pelo povo?
Por isso. objctivundo o Estudo dcmocrútico c um cfctivo
O Governo precisa compreender que devemos cumprir os docudesenvolvimento brasileiro, julgamos básico aSsc:gurar a cada
mentos que firmamos e o que legitima o Poder não é a força de que
homem "o direito de participar ativamente na soluçüo dos proble·
possa dispor, mas o respeito à vontade do povo c à palavra empenha·
m:IS que lhe dizem respeito",
du em pactos sociais,
Essu c:.;igência jú não é apenas nossa. Ela se espraia cada vez
Com isso mesmo, no campo externo, se assinamos a "Decla·
mais - c o grito de roheldia de estudantes, trabalhadores, jornalis·
ração Universal dos Direitos Humanos", temos que prestar contas à
tus, intelectuais, Ürtista, acn:sct:·se, agora, o de empresários. E nilo se
comunidade internacional do que aqui somos e do que aqui fazemos,
queiru
falsear os futos, mistificando-se que participação nu vida posem nos abespinharmos quando ela levanta suas vozes contra viola·
litica do Pais exige liliação e atuuçào partidárias especificas.
ções aqui ocorridas. Dai a IV Assembléia do Conselho Mundial de
Todo homem. como cidadão, mesmo sem pretensões de fazer
Igrejas, Upsalu. 1968, proclamar que
vida pública, tem, mais que o direito. o dever de fular aos que di·
"todos os Governos deveriam aceitar e aplicar os meios
rigem a vida das nações, innuenciando o seu próprio futuro. Infeoferecidos pelas Nações Unidas. c por outras organizações in· lizmente. vivcmos dias cm que os cidadãos nilo silo mais chamados a
ternacion!lis,' pura a proteçiio dos direitos do Homem e das opinar. pois as medidas vêm de cima para baixo, graças à natureza
li herdades fundamentais ... ".
auto-suficiente e autocrítica dos Governos que temos tido.
No Exõrcito brasileiro, quando fizemos, no Recife. o "Curso de
Apesar de tudo, o repúdio da opiniilo pública por essa situação
Prcpuraçuo de Oficiais da Reserva", tivemos como instrutor o hoje utingiu tu is níveis que, talvez pela primeira vez nesses últimos anos. o
Coronel Oliveiras Litrento que, em seu livro "0 Problema Interna- Poder Público resolveu recuar no caso do mui fadado "recolhimento
cional dos Dirt:itos Humanos" (pag. 114}, ensina-nos que.:
restituível" dn gasolina. Todos respiraram aliviados, sem que se te·
"os direitos do homem, o mais importante protilemu da nha registrado desforras de um ludo, nem se justifiquem remordimen·
competéncia doméstica, quando violados, nào mais perma· tos do o·utro.
ncccm nu í1rea de competência do domínio reservado do Esta·
Esse poderú ser considerado um fato novo da maior signifi·
do"
caçilo: o da compreensão do papel a ser exercido pela pressão da
sendo
opinião púhlicu, inclusive utravês da imprcnsa, como componente de
.. ussunto, pois, internucional, com certas carocterísticus uma teoria no v:( da limitação dos poderes estatais.
de Constituições, obrigatória pura as partes contratantes (art.
Talvez cm outra ocorrência o Governo podcsse pambém encon21•- 2 e 4) c nua contrutuntes (art. 2•- 6)",
trar o fio da meada de como será vúlido se reconciliar u nução brusi·
Sobre o assunto, d1zlamos no semunúrio "Opinião" de 25 de lcira.
fevereiro último:
Com efeito, o recente episódio relativo no Acordo Nuclear
" ... quando se levanta um protesto mundial em relação a Brasii-Aicm~1nhu, que ubnlou ns nossas reluçõcs com os Estudos Unicasos de violação de direitos humnnos, é plenumentcjustiflcú- dos, permitiu aferir-se o grau de maturidade a que chegnmos.
vcl. Vocé nilo pode, por exemplo, ignorar um homem que Mnlgrudo todos os pcrculços internos. ~~ imcomprcensão c a!i injusti·
cstl1 sendo violentado, simplesmente porque está além de sua ÇUS de que temos sido Yitimus C nté US j1rôprias divergências quanto
frontciru".
Us vunt:Jg~.:ns do refcrido tratado c uo hermetismo de sua clabonu;ào\
Com efeito, no caso dos direitos humanos, nilo se pode levar em os 'Iuc nào purticirum nem se identificam com o Governo não hesitaconta divisões geogrúficas ou politicas, para se tomar posição em rum cm cerrar lilcirns cm torno du posiçüo assumida oficiulmentc.
defesa do respeito deles, onde quer que os julguemos violados. A mn·
Negamos nos norte-americanos autoridude de intervir no
tériu. tem curá ter universal e todo homem é, quer queira quer nilo, assunto, lembrundo-lhes, inclusive, que formn eles os que primeiro
um c1dudào do mundo.
usurum tt energia nuclcur pura fins unti-humanitúrios. Por outro
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lmlo, lcmhranw·lhes que, tendo assento nu Agência Internacional de
Enor~ia i\tümica (AIEA), tinham, jumumente com u URSS, upro·
vado o referido Acordo, que mcndia, por sinal, todas as salva·
guard;:ts de segurança uli cxigidus. Sua intcrferénciu, u essa altura, em
c é indébit:l c dcscabidu. Como tal, o Governo estú no dever
impostergitvel- e com ele a Nação- de defender a aplicação c o
validade do tratado, de nuture:tu eminentemente técnica c cconômi·
cu, firmado no exercício de sua soberania -embora, internamente.
possamos divergir c discutir as várias facetas d~ problema.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-i\ L)- Permite V, E.'' um
nohrc Scnudor'!

~tpa rtc.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB-PE) - Com toda sutis·
ilustre Senador Luiz Cuv~t!Cilnte,

r~IC~ (l,

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-AL) - Chega um pouco
utrasado o meu apurte, atrasado de dois minutos do ponto em que
V, Ex• percutia os Direitos Humanos, mas, quero referir-me, aqui,
its dcc"ntadus "Quatro Liberdades de Roosevelt", o grande Presi·
dente americano: a liberdade da palavra, a liberdade de religiiío. a li·
hcrd:tdc' de não ter fome, a liberdade de nilo ter medo. Parece-me
qw:~ justamente, por terem sido exaradas por americano, falta, aqui,
uma quinta liberdade: u liberdade do preto sentar-se ao ludo do
branco!
O SR. MARCOS FREIRE (M DB-PE) - O aparte do nobre
Senador Luiz Cavalcante expressa, sem dúvida alguma, não apenas o
pensamento próprio e isolado de S. Ex•. mas tambóm um senti·
mcnto nacional. Por isso mesmo nos rejubilamos sempre que o Go·
vcrno toma posições dclinidns cm torno da discriminaçiío rucial.
Em oportunidade anterior jú tivemos o ensejo de ressaltar a posi·
çrltl lirmc c oportuna do Brusil quando aprovou. com seu voto, uma
rocomendaciio. submetida il ONU, no sentido de que os países de
todo o mundo se levantassem contra o apartheld da Ãfrica do Sul.
Quando, no di:t de ontem, o Ministério das Relações Exteriores
emitiu um pronunciamento aliciai, reafirmando esse princípio,
~:vidcntcmcnt~: ll1dos os brusileiros, do Governo c da Oposição, não
teriam porque niio subscrevê-lo. t de lamentar, onde quer que eles
ocorram. a existência de fatos que impliquem discriminação racial,
sohrctudo nuquclt:s lugurcs em que essa discriminação tiver o patrocínio do Governo, como me parece ser o caso du Ãfricu do Sul.
E. mais que isso, julgamos que nosso Governo, sempre que sou·
hcr 'lUt: outros Governantes. cm quaisquer partes do mundo. patro·
cinem ou encubram medidas discriminatórias, em função de raça,
tem o direito c o dever de levantar a sua voz de protesto, porque nós
pertencemos lt hunwnidude. somos cidadãos do mundo e, como tu!,
onde: quer que se pratique uma injustiça contra um irmão nossopreto, branco ou tlmurt:lo- aí.deverú estar a nossa voz de prott:sto e
de solidariedade.
O Sr. H•ltor Dias (ARENA-Si\)- Permite um aparte nobre
Senador'!

O SR. MARCOS FREIRE (M DB-PE) Senador.

Pois não, ilustre

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Muito oportuno o aparte
do nobre Senador Luiz Cavalcante e muito incisiva a resposta de
V. Ex• O momento se ajusta o uma referência u respeito de um pro·
auaciamcnto feito, há poucos dias, na Nigériu, com surpresa pura
todu a delegação brasileira, que ali estava, c para quanlos leram,
depois, a noticia: a declaração de um brasileiro - Abdias Nasci·
menta - em P!~.no 1\:stival artfstico daquele país irmilo, de que o
Brasil era um 'Pais racista, E mais ainda: "de que n realidade
brasileira i: uma versão sul-americnnn da África do Sul", Essas d:cla·
rações foram divulgadas pela revista Manchete, no seu número
1.300, de 19 do corrente:
As pulavrus do Sr. Abdius Nascimento devem reOetir apenas
posição politica contrítriu uo Governo brusilciro, porque ni\o creio
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que alguém, de bom senso, possa dentro do Puís e, principalmente,
fora dele, fazer dcclarução tào grave c tão injusta contra o nosso
País. ~por isso que subscrevo as palavras de V, Ex•, nessa revolta
com que truduziu a sua posição contrária à discriminação racial,
certo de que como bem frisou V, Ex• somos todos irmãos, somos to·
dos cidadãos do mundo, quer pretos, brancos, ou amarelos. Neste
ensejo, lica o meu vcomentc prolesto c a minha repulsa às decla·
rações pronunciudus por esse homem que st: diz brasileiro c que está
na Nigéria, segundo a informação, como professor.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos o
aparte do ilustre Senador Heitor Dias.
Por outro ludo, mereceu também aplausos a denúncia do Acor·
do Militar Brasil-Estudos Unidos, como ocorreria e ocorrera, por
certo em relução ü ruptura de qualquer outro tratado que, em nosso
entender, implique em liames de dependí:nda, seja de que natureza
for. O resguardo dos interesses nacionais implica numa luta muito ár·
dua, contra interesses poderosamente perigosos que sugam de
preferência as nações mais fracas. As Forças Armadas têm, por isso
mesmo, um pape! da maior importância nesse setor, pois u luta pela
emancipação económica do Brasil tem que ser obra comum, de civis
e militares. Para esse fim, os primeiros precisam da cobertura dos
segundos, esses precisam do respaldo popular que aqueles podem e
devem oferecer à luta nacionalista.

Tudo isso est:í a exigir a integração de todos no processo politi·
co, oferecendo liberdade e segurança para os brasileiros.
Oru. Sr. Presidente e Srs. Senadores. se nào fugimos à responsa·
bilidade em fortalecermos o front externo, no momento delicado por
que passamos, por que, então, não se contar com todos, também, na
frente interna, para a consecução dos grandes objetivos nacionais?
Para isso- repitamos o Senador Luiz Viana, nu última quinta·
feira- "o Brasil não se pode dar ao luxo de ser uma casa dividida".
Terá sido paru .isso que fizeram 64? Quantos que o apoiaram
passaram a condenar o atual regime, hermético e autoritário, que
tira a possibilidade de ampla participação popular e olha com
desconfiança, senão com hostilidude, os que, afrontando a incerteza
e os cercr:nmcntos da exccçào. se aventuram a falar!
O que vale i: que, mcrcí: de Deus, estes já não são poucos, nem
apenas entre os desta Casa, Ai estão o General Rodrigo Otávio, o
Ministro Aliomar Baleeiro, o Advogado Heleno Fragoso, o em presá·
rio Einar Kok, o escritor Tristão de Ataíde, o jornalista Prudente de
Montes Neto que, entre outrus vozes represcntutivus das várias cama·
das do populaçi1o brusilcirn. recentemente se pronunciaram sobre o
assunto.
E ó numu hora como esou que nos chega, uma vez muis, a pala·
vru da Igreja, no jú referido documento "Exigências Cristãs de uma
Ordem Política", que, invocando PIO XII (Nutul 1942), lembra-nos
que:
"Da ordem jurídica desejada por Deus deriva o direito
inalienável do homem a uma segurança jurídica protegida
contru todu intrusão arbitrária."
Jlt a "Constituição Pastoral do Concílio Vaticano 11 sobre a
Igreja no Mundo de Hoje" (Gaudium et Spes), 1965, enfatizava a
neeessidudc de umu:
"ordem jurídica positiva, que estabeleça conveniente
divisào das funções e dos órgãos da autoridade pública e, ao
mesmo tempo, uma proteçào de direitos eficaz e plenamente
independente ~e quem quer que seja,

.... M~; ·~~~~d~: ·~~; ~~~~ê~~i~; ·d~ ·b~~·~~~~~· ·~; ii~it~;
tcmporuriumentc o exercício dos direitos, rcs,tubeleça-se
quunto untes a ·libcrdude, logo que mudem as circunstâncias.
f!. pori:m, ·aesumano que u uutoridade pol!ticu assuma for·
mus totulitt\r.ia&~ que lcsum os direitos dus pessoas ou dos
Brupos sociais."
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Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs, o regime de legalidade dcmocr{lti~
~.:a

é condiçiio de segurança paru o vcrdudciro desenvolvimento.
hunwnisl:l c integral permitindo, a todos, participação cfctiva c segura m1 huscu de novus con,luisti.ls sociais. (! que, como nos ensina

ainda esse documento concilia r (n.65),

"o progresso cconômico deve permuneccr sob u direçào
do homt:m: nem se deve deixar cntn:gut: só ao arbítrio de al·
guns poucos indivíduos ou grupos economicamente mais

fortes ou só da comunidade politica .... "
Os n:gimcs fechados, cm que se sufocum as livres reivindicações
das mt~ss:ts cm nome de uma pretensa tranq{lilidadro: social, tendem a
agruv;1r as disparidades cconômicus c sociais. cm ravor de minorias
privilcgiudas c cm detrimento dos trubalhudorcs ussalariados.

Quito longe cswmos da profecia de lsuius:
"Eles cdilicurUo casas e nelas habitarão: p\unturUo vinhas. e comcri'ío o seu fruto. Não lhes sucederU edificarem
el~:s casus, t: ser outro quem us habitem: nem platarem pura
qui! outro comu (o fruto). Os dius de meu povo serão como os
dias das úrvorcs (que duram muito), e desfrutarão de todas as
obras das suas próprias mãos. Eles não trubulhurlio debal·
de". (Is. 65,21·23).
1\ propósito, não cremos que scju possível continuar como cst{t,
sem solução definitiva c profunda, o problema da terra. Homens que
poderiam truhulhit-lu. mas que não lhe tõm acesso nem direitos sobre
ela. Enquanto isso. hú imensos espaços produtivos sem qualquer
utiliwçito. E os escorraçados do solo onde, por vezes, labutavam
toda 01 vidtt. Niío sUo poucas, por sinal, as denúncias, inclusive do
Episcopado brasileiro. de violi:ncius praticadas. nesse campo tum·
hêm, nas diversas regiões do Pais e pelos muis diferentes modosati: mesmo por empresas sob controle do Estudo, desapropriando,
por quantias irrisóri:ts, patrimõnios de untigos moradores de úreas
onde scrllo realizad;ts !!rundiosas obras públicus.
Urge. em verdade, mudanças do estruturas sociais obsolct:ts. pu·
ra que se pcrmit;t, num regime de liberdade~ n integruçào de todos,
~.:om scgLintnça e trunqUilidude, num uuténtico processo desenvolvimcntista brasileiro. Isso pressupõe. necessariamc:nte, mudança
de nossu politica económico-financeira, eminentemente concentradora de riqueza.

A conscii:ncia da responsabilidade social exige o atendimento
das ncce»idudcs búsicas de cada qual - em especial, ocupação
condigna, remuneração justa e amptlro cm casos de impossibilidade
de subsisti:ncia própria- assegurando à família trabalhadora uma
existi:ncitt comptttivcl com tt dignidade humana (urts. XXIII c XXV
dtt D~cluração Universal). A guruntia de alimentação farta c sadia.
de v~stuitrio c de morudias confortitvcis. de cuidados médicos c de
serviços sociuis v{trios. de repouso e de lazer, de: educuçào e de cultu·
rtt ~m seus vitrios níveis (urts. XXIV, XXV, XXVI c XXVII da
Declaração Universal dos Direitos do Homem), é tumbi:m essencial
pura que todos os homens se sintam sujeitos utivos e passivos dos
frutos do nosso progresso.
Só ussim csturemos cumprindo, integralmente, aquilo u que nos
compromct~mos solenemente nu ONU. cm 1948, pois
"todo homem tem direito u umu ordem social c internacionul em que os direitos c liberdades estabelecidos nu
presente Dcclura~ao possum ser ptenumente reulizudos" (url.
XXVIII).

Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs: o Sr. Presidente da República
ucuha de fulttr nu neccssidude do Brusil procurar um modelo politico
prtlprio. Accitnmos que cuibnm, nele. cspccilicidudes pertinentes us
noss:1s partkulmidadcs nncionnis. Mus o que se precisa dizer, bem
altu, cque. 'luulqucr que seja esse modelo, ele ter!t que se estruturur.
de forma irrcmmci{tvcl, nus bases, exutamcnte, "duquelu ordem
sol.!iul" u que se refere u "l)ecluruçào Universul dos Direitos
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Humanos". Essu é, sem dúvida, unHI exigência da formaçiío cultural
do povo brasileiro.
Por sua vez, Sua E.xccléncia, cm :;ua última mcnsag~.:J!l u cstl.!
Congresso, afirmou que d1cgamos, ntl ."'ctur politl~.:o interno. a
"um gr;tu de ~mutdurecimcnto propício a fut:
111~
ços no cuminho do apcrfciçoamcnto d~1s instituições e das
pritticus politicas".
Ora. se ussim ê, se já comprovamo!\ u nossa maturid01dc no
cnfr~ntllr problemas dtt mttior gravidade. o que espera o General
Ernesto Gcisel puru convocar a Nuçito p~tra u grande obru consti·

tuinte. atrowés do caminho democrático que nos indica u História e a
trudiç5o política brasildru'?
O movimento de 6-t acenou ao povo com um idcário democrá~
tico, mus,. de fato, lançou·nos, virtualmente há treze unos. numu
t.:struturot discricionária de poder. Sobre o que remunc:scc de: insti~
tuições democrúticas. t-xcrce-se uma tutela que é um Yerduddro jugo,
contra o que nada pode a Nação oprimida.
Por isso mesmo. não cremos cm modelo politico algum. de curá·
tt-r cfc:tivumentc dcmocrútico, que niio resulte dt: uma mobilizaçilo
nacional. de norte a sul, em que se permita ao povo definir-se, através de represcntuntes especialmente escolhidos com wl lim, para
empreender a grande tarefa de democratização deste Pu is.
Essa a grande opção que hú de ser feita. mais dia. menos dia.
Enquanto isso nüo se der. permaneceremos sob o g:uunte de regimes
uutocrúticos.
E, dentro deles. teremos apenas remendos- às vezes para pior.
Ai está, como demonstrativo eloqUente. a chamada Reforma do
Judici{trio. Por não auscultar u Nação, nc:m pcrmitÚ autonomia ao
Legislativo, c~tminha para se configurar como dns mais frustantes
reformas que este Pais vai conh~cer. Ela não é uqucla pela qual todos
01nsiavum, nem a que o povo precisava. Os grandes males de uma
Justiça cura e morosa viio prosseguir. E continuur{t despida do
manto sagrado dos prcdicamcntos da judicatura.
Ainda anteontem o Estado de S. Paulo referia-se à ironia de um
Juiz do Tribunal Federal de Recursos, para quem "tremeu a monta·
nhu com tanto c-strondo c- dt::la saiu esmirrado cnmondong:o. raquítico. esquálido e ine:tipressivo".
Presencia-se um espetitculo dos mais melancólicos. O Rdator
do projeto, o culto Senador t\cciolv Filho. encarando com seri~dade
e profundidttde a matéria, dcstÍnou grande parte do recesso
parlitmcntar para c.xaminar ns centc:nas de emendas aprest:ntadas e
consultar personalidades e instituições ligadas ao assunto. Embora
sem atender li justos rcclumos d:1 consciência jurídicu da Naçiio aos
quais o Sistema se contrapõe -o Relator preparou um substitutivo
com algumas uberturus de naturrza técnica, ~:m :.~tendimcnto ;ts
idéias que julgou v(tlid:IS nprovt:itar.
Ainda onh:m prc:senciúvamos a reunião da Comissiio MistJ c
ouvíumos S. Ex•. o Relator Senador t\ccioly Filho, dizer que duran·
te quase seis mcses undou por este Brasil nfora t:" foi a tribunais,
ouviu juizc:s. juristas e rntidudes de classes, especilicundo, mesmo,
que huvia recebido cercu de 936 munifestuções u rcsreito do assuntü.
E dizia S. E.x• que, com isto, ele colhia a opiniiio do Pais.
Pois bem, Sr. Presidente c Srs. Senadores, mulgntdo todo este
esforço c tts próprias rcstriçilcs a que ele próprio terit se traçado.
como eminente jurista que é, viu balditdos os seus esforços, pois,
como noticiou a própria imprensa. o E.xccutivo interveio na sc:~tr:t do
Legislativo, fulminou o seu trahalho c determinou a aprc:scntaçi'"w dt:
um llUtro substitutivo que pouctl difcrt:nça tem do projeto ori~dnal.
"0 tcmporu. o rnoris"!
Numa situuçito como esta, Sr. Prcsillentc:, Srs. Senadores. não
hit u concluir senão re~.:orrcndo-sc novamente ~lll pré-dtado
documento da CNBB, lJUC udvl!rtc cxrm:ssamcntc:
"lmpcdc·sc o dh'dogo autêntic:o quum.lo llS regimes se
pretendem inquestion:h•cb c rcpt:lcm qu~IÍsqucr reforma.~
itl~m duque/as pnr eles rnc~JlltlS outorgadas".
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Dai perderem muito da sua validade as conversações atualmcnte enrahuladas pela ARENA com o MDB- diálogo que, pura o
Scmtdor Luiz Vianu. scri:1 entre um rmrtido sem voz e um partido
sem vez.
Aliús, o que discutem siio, apenas, elos menores da institucionalizaç:lo nmior que o Sistema se rccusu a fazer. Precisamos, contudo, muito mais do que isso, No ponto em que chegamos, simples
"n:fnrmas" j[t niio hustnm para superar o impasse brnsilciro.
t: ncccssilrio repensar muitas coisas. Temos que questioná-las
face ft nossa realidade, mas lid, sempre. aos princípios inarredúveis
da Dccl:mu;:1o Universal dos Direitos Humanos. ~ que Sr. Presidente, Srs. Scn<tdorcs a natureza democr(ttica do modelo que se
husc:t há de ser s:tgruda, sob pena de não ser brasileiro. pois nossos
compromissos com aliht:rdadc vêm de nossos antepassados.
Pura isso, n debute tem que ser amplo c mais profundo. Tem que
ser :thr:mgcnte d<ts v•"trias instituições politicas. Tem. sobretudo, que
ser livre c feito pclu N:tçilO intciru.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso connur no povo. Ele
:<!Uher(t encontrar os melhores c:1minhos pum o Brasil, oferecendo ..
lht:, inclusive, os instrumentos dcmocrtlticos de defesa que, sem Al·5
nl!m estatutos outros de cxccção, asscguntrào, pela participação
rcspons(tvel c consciente da muiori:~, a verdudeiru tranqUilidade que
aspiramos.
E só pela ~:onvo~.:ação de uma Assembléia Constituinte plena
chcguremos a um puro reg.imt.: de legalidade democr(ttica -cm sua
tlrigcm, cm sua feitura, cm seu conteúdo, cm seus propósitos.
Quem sahe se. cm meio tts brumus do presente. não se tornar(t
daru que esse é o caminho, a ser tomado cxatamente. por quem nfto
lcnh;t compromissos com ninguí:m. :1 niio ser com a Nação.
Se assim n for. chegou a horu do Brasil. A hora da Li herdade.
Do reencontro nucion:d com swt prdpria História e o seu futuro.
Se nf1o é nu:ditar 11:1 linguug~.:m do prof~.:ta:

" ... cng:tnantm o m~.:u povo, dizendo: Puz, e tal paz niio
havia", (E1equicl VII-I O).
Er" o que tinh" a di1er. Sr. Presidenle. (Muito bem! Palmas. O
or:1dnr ê cumprimentado.)
IJ/SCURSO I'RONUNCI ..JIJO PELO SR. M.·IRCOS
/o"R/;'/RE .\'A SESS.·iO IJE :J.J-77 E OUE, ENTREGUE .:1
REV/S,)O IJO ORtiDOR, SER/ti PUBLICtiDO POSTERIORMENTE:
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pura explicaçilo pessoal.)- Sr. Presidcnt~.:, Srs. Senadores:
t\nles de mais nad"· tenho u ugrudecer ao Senador José Sarney
pnr aquilo que poderia parecer uma ofensa ou umu mtllt:dicênciu,
llW!'i que rccc"no corno um elogio- cx~ttamcntc o alirmar do Líder d:.1
ARENA de qu~.: fiz dcdar:tcôcs que antcsj~L huvia feito perante esta
Cas:t: d~.: ~1uc pintei c repintei vúri•1s vezes o quadro nacion:tl com as
mesma:<! ~.:ur~.:s de vc;es anteriores. Aí reside o elogio mtliur qu~.: po ..
dcrin ter i1 minha atum;iio, que é aquela da coerência na utu:.1çào
parlamentar. As circunst:incias nacionais nfw mudaram desde que
:~qui dl~.:~uei c. cnnsi!LJllcntcmc.:nlt:, não podl!m mudur us criticus que
>LLJlli fnrrnulo.
Por outro lado, o !.i der da ARENA considerou ...
O Sr. José Surney (ARENA- MA)- Mas ji1 se falou neste
ponto, se repito é para diz~.:r LJllC ,, Lidcranc:.tjú o hotviu respondido.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -·Peço a V, Ex• que soJi.
cite n aparte.
O SR. MARCOS FREIRE (~IJ)Il- PI'.)- lnda~o LI Mesa se
pnsso conceder o aparte. cm cxplil.::Lc~o pessoul: se for possível. tcr~o:i
todo pratcr cm concedê~lu,

mas

O SR.I'RESIDF.!'ITE i.lnsó l.indnso)- V. ;:,,, podori:~ l':lló-lo,
~.:st:lri:l infrinl!indn o Regimento. O nobre Senador nUn pode

:~partcú·ln.
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O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Suo luncas us
inl'ringêncius que se prutic:tm neste Pais que cu não gostariu de ncn:s·
cer m~tis uma, mesmo que de naturczu regimental.
S. Ex• o Senador José Sarney, na réplica feira, apegou-se, sobre·
ludo, Ltqucle meu pensamento inserido na pitgina 7, de que lendo o
Br:tsil assinado a Declaraçtto Universal dos Direilos Humanos,
temos que prcstm conws it Comunidade lntcrnucional. Discordando
du litsc- que considerou o :imugo de todo o meu discurso- chegou
mesmo a di1er que isto signincaria jogur lenhas o fogueira. Com o
d~.:senrol:tr da discussão, entretanto, o nobre Líder do meu Partido,
Scm1dor Franco Montara, teve oportunidade de refut;tr o urgumcn ..
lo lmtntado pelo iluscre Senador do Maranhuo, comprovando que,
de fato, o Brusil deve satisfações'' comunidade mundial. E o que nós
assistimos foi que S. E.~9, juntamente com o Senador Jurbus
Pussarinho,tcrminarum por demonstrar. nesltl Casa. que não~ novj ..
dudc •llgumu os Estudos sobcrunos prestarem conws tts várias org.ani·
zucôcs int~o:rnacionuis cm que ti!m assento. Não sustentei, portanto,
qu:tlquer ahsurdo.
E nwis: rt:conhccc·sc.: que outros países- atê mesmo u lnglater..
ra c os Estudos Unidos- s~o: subordinam a esta prestação de contas,
caindo, :tssim, por tcrnt- c pur completo- a suspeição que se quis
lcv<tntur sohrc as :llirmativus que tivt: oportunidade de fazer da tri·
huna.
Prestar contas ü comunidade.: internacional ~ mais do que um
dt:v~o:r. no meu cntcndt.:r. é um direito, porque aquele que se
compromete :1 l'ói:ter determinadas cois:as. deve ter o interesse.: de,
cx:atamcntc, ~.:sclmcccr se vem ('lU nfto cumprindo as obrig:.tçàes que
ussumiu.
Mas. Sr. Prcsid~.:ntc ~.: Srs. Scnudores. ouvindo o Senador José
S:trn~.:y até nos deu u impressão de que o Líder da ,\RENA tltuou
como uquelc udv~1gudo que foi fuzcr a dcf~o:sa no juri, sem ter lido os
:1utos do processo. Nu verdade. tiS :.1nrmntivas por mim emitidas são
todas no s~o:ntidn de coesão mtcional. no melhor sentido da palavm,
sem ~.:onluios nem cmnhulachos. i: que julgo que estu Nucão - que
snuhc SI! mostrar unidu nos llhimos episódios de ordem intcrn~tcional
- saher(J ter r~.:spunsahilidudc c nHtturidude sulicicnt~.:s pum huscur
os caminhos da redcmocr:ttizaç~o deste P:aís.
O ilustre Líder da ARENA ch~o:gou u diz~.:r nH:smo que "todos
nós", sem discrep(mcia, desejamos ver o lim da cxccçào. Se assim é,
se esta Nução tcm•subido enfrentar t~mtas situações difíceis e delicu ..
das, como se cnmpr~.:cnd~: qu~:. trezt: unos depois da dt:sconstitu ..
cionali:ttu.;ào deste Po1ís, que foi feita otccnundo par:t o povo com a
Democracia. nfio se reconheça •to povo o direito de cncontr:.tr os
trilhus d~.:mucr{ttiCLJS puru o Brasil'!
Sr. Pr~o:sidcnte. tiVI! a oportunidade de dizer. c ll rcanrmo agora,
LJUc.: h:"l vinl:lçtl~.:s de.: dirc.:ltos hunumos no Br:tsil. Qm1ndo se fc.:ch:t
nma Co1su lcgislativu, qu:mdo se cussu um mundato clctivo, quando
:'11! demite um funcion(trio pl1hlico. quotndo se rcfonmt um militar.
s~.:m lh~.:s dar scqu~.:r o dir~o:ito de def~:su. impedindo u apreciação
judicial de :aios do Excl.!utivo, huseados nos utos d~: cxccçfto, cstít·Sc
vinlando l'rontalmcntc direitos hUilH\IlllS, Cl>nformc USSinl ju\ga a
cunsciênl.!i:t univcr:'l:tl. E nào se diga lJUI.! sl1o upemts dispositivos
~.:.;r~:lfsos, c niio se dhw LJUC srt~l upc.:nas c....:ccçLles csporúdicus, porlJUe
I!LI f'llllcria mostrur it C:tsa isto aqui, que tenho cm minhas mftos. que
pudcr(l p:trcccr p01péis cm hrancu, mns que se truta de edições v(Jrias
Uc urn jnrn:d hmsill!im. /\qui cstú um, aLJliÍ cstl1n duis, aqui cstiio três
jornais ~]UC !-illo dos dias IX di! nwn.;o, 4 de marcn. 51! 6 de nmrço. r: ii
Trihunu du lmprensu, sistenullic;.tmcntc.: violcntud;.~, oprimidO!, impedida de. muitas v~:1cs, puhlil.!ar :tLJUilolJUe outros jornuis publicam no
llr:~>il.

Tenho, mjlli. l.!tlpia de uma cartu du Jornalista Hélio Fernandes,
C:'lcrit:t llll dia ~ de dc/emhm llltimn. que ~ um p.ritu de rc\'nlta c d~.:
prntc..;ttl l'Oiltra Ll cercl!amcnttl de ~l!ll~ direitns. direito L]Ul! csttw
scndu c~p~.:tinhmln..,, Atll.:tHllrilrio dn qu~.: foi alirrmtdo a~] ui. 11 Govcr·
1111 nito tem se esforçado para im['l~.:dir essa violência que se \.'omcte
""'lira a Trlhunu du lmprcnsu.
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Violências yuc têm sido evitadas cm qualquer nível, neste Pafs.
foi afirmado aqui. Mas o mundo llrtístico é testemunha do que t.em
ocorrido com :~s lctrus, com O tcntro, com a música. com os livros,
que ti:m sido reiteradamente censurados, quando nilo proibidos de
virem a público. O 4uc são esses fatos sc:nilo a violação dos direitos
humanos'! O que sào esses' fatos Sl.!nào desrespeitos a principias
basilares próprio.s u todo o homem?
Nào, Sr. Presidente c Srs. Senndores, ninguém tem o. direito de
julgar que estejamos aqui pura atirar lenha à fogueira alguma. Falo
como protesto c para despertar a sensibilidade deste Governo de que
~ ncccss{lrio cumprir aqueles compromissos acenados pelo Movimento de 64, Aqueles compromissos que falavam de respeito aos
poderes constituídos, que falavam nu supremacia da Constituição,
que falavam do resguardo da democracia. Não é possível que um Go·
vcrno que tem tantos poderes, o poder de fazer e desfazer tudo, não
se convença de que se pode governar este Pais sem ser em regime de
cxccçfao. Sei que há muitus falhas.~muitos erros, muitas deficiências e
distorções na política económica, financeira, administrativa~ do
Estado, mas, no meu entender, o fracasso maior do Movimento de
64 é, exutamcnle, não conseguir se desvencilhar da exceção, é não
colocar o Brasil, de novo, na trilha democrática.
Quem aqui estil, não estil para dividir, mas para dizer que é mais
do que hora de se colocar - repito - esta Nação na trilha
democrática que todos almejamos. Vamos confiar no povo, vamos
confiar nu nação brasileira, vamos ser dignos da nossa História c dos
nossos antepassados, pura que, amanhã, os nossos filhos possam
dizer que nós não faltamos ao nosso dever.
Esta a razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da nossa presença
aqui, a presença em favor do Brasil. Não me constranjo, quando se
tornn neccssúrio, dr.: apontur aspectos positivos porventura existentes
na politica do Govorno. Acho que o Governo fez bem em denunciar
o Acordo Militar Brasil-Estudos Unidos e deve denunciar tantos
quantos tratados existam que impliquem cm liames de dependência.
Paru isso, tcrú de sempre o nosso apoio, mas deve, também, no
c~1mpo interno, unir-seu todos nós, a todos os brasileiros patriotas,
dcmocratus, parn que possumos, através do povo, construir a Nacào
livre que dosejamos. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE.SE REFE[IE. O SR. MARCOS
FREIRE EM SEU DISCURSO
Rio, 2 de dezembro de I976.
Mcu caro Senador:
Anexo os cortes do oeu artigo publicado hoje na Tribuna. Publicado com incríveis mutiluções, com cortes brutais c incomprcensi·
veis. Jncomprccnsiveis, diga-se, para quem nuo conhece a rotina da
Tribuna, submetida hi1 8 longos anos, n uma censura brutal, boçal,
cruel, inacn:dittlvcl.
,
Também seguem junto, cortes da minha coluna de hoje. OSr.
constottar:'l cois~1s incríveis. Por exemplo: a censura cortou uma nota
cm que cu condenava a Pirelli; outra nota condenando a proliferação
de remédios falsificados no Brasil e o alto custo dos remédios; outra
sobre os "inwstimentos miraculosos" dos Rotschild no Brasil,
investimentos que só nos empobrecem cudu vez mais; c uma outru
notu íP·A·S·M·E) cm que eu critico o novo Fiat, pela falta de segurança, pe!la precariedade, e pelo preço altíssimo. mais de 4 mil
dólares, comJ1afado ud seu similar italiano que custa um pouco mais
de mil dólares. ·
Véju ~"·~lustre Senador ,que temos então a censura na Tribuna
transl'ormuda ~m capungu c guarda-costa dos mais ferozes grupos
cstrnngciros no Br:1sil. Não existe umu nota minha condenando
investimentos ruinosos feitos por grupos cstrungeiros no Brasil que
consiga vencer u barreiru estabelecida pela censura. E nilo i: só isso:
quase tudo o quC: cu escrevo; diuriumente, é vetado pelu censura.
Minhn colunu sai quase que diariamente em branco, apesar de nilo
conter nudu de subversivo, Já disse e repito; nilo quero derrubar o
Governo, nuo pretendo criur tumulto no País, mas nilo abro milo do
direito de exercer n minha profissão, u única que eu exerci em toda u
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vida (sou praticamente o único jornalista da minha geração que
jamais teve outro emprego de qualquer c.spécie, o que completo
precisamente hoje 30 anos de jornalismo em 53 de idade), proõssão
que não vou abandonar a não ser pela perda inevitâvel da morte,
~no mínimo estranha (vfi Já a classiõcaçào branda) essa censura
à Tribuna, que como eu disse já completou 8 anos. A Tribuno é o único jornal diário, (existem alguns semanãrios submetidos à mesma
censura) em todo o Brasil que sofre essa censura prévia avassaladora,
térrível e destruidora. Em 8 unos de censura, a Tribuna veio" de 36/40
páginas diárias para 12, pois tivemos que cortar na própria carne
para poder resistir. Perdemos quase todos os colaboradores impor·
tantes (Sebastião Nery, Paulo Francis, Oliveira Bastos, c tantos e tantos) pois ninguém agUenta escrever diariamente para acontecer o que
aconteceu com o seu artigo, que saiu sem que ninguém entendesse
coisa alguma.
Nossa tiragem também veio caindo vertiginosamente, e a Tribuna, que cm todos os anos 50, nos anos 60 e no início dos anos 70,
compelia até com vantagem cóm a chamada Grande Imprensa (sempre mais independente) vê-se hoje reduzida a i5 ou 20 mil exemplares, que não conseguiram soterrar de forma alguma.
Se cu conheço na carne a forma de agir da censura prévia, sou
obrigado a dizer a V. Ex• que não tenho a menor idéia de onde parte
a ordem para essa censura. Ela é feita por esbirros policiais, sem cultura, sem conhecimento de coisa alguma. despreparados para a função, ignorantes e apavorados,. sem responsabilidade e sem que
tenham que prestar contas a ninguém, o que os tornam ainda mais
displicentes c irresponsáveis na utilização dos vetos.
Se não sei de quem parte a ordem da ~ensura, sei muito bem
quais as autoridades comprometidas com essa censura. O Ministro
da Justiça, Armando Falcão, recebeu carta minha, duás vezes, (e nas
duas vezes lida pelo entilo Deputado Marcos Freire, hoje também
ilustre Senador) e nas duas vezes ou acionou ou fingiu acionar o
dispositivo do seu Ministério, mas nada aconteceu, embora a polícia
Federal, a quem está afeta a censura na Tribuna seja subordinada ao
seu Ministério.
Uma vez tentei reproduzir um artigo do ilustre Senador Jarbas
Passarinho, publicado na Folba de S. Palio. A reprodução foi veta·
da. Mandei o artigo.com o veto para o Senador, que honrou seu màn·
dato e seu passado, fazendo um discurso no Senado, discurso no
qual comparava a censura na Tribuna com a censura que se faz na
União Soviética, Nada aconteceu.
Há dias, tentei reproduzir um artigo do Ministro Aliomar
Baleeiro saído também em São Paulo. O artigo foi vetado. Mandei o
veto para o próprio Ministro que me telefonou dizendo textual·
mente: "Hélio, mas censura para reprodução do que já foi publicado
em outro jornal? Isso é inacreditável". 10 realmente imcompreensível
que tal coisa aconteça. Tivemos que abrir mão do serviço da Agên·
cia Estado (pertencente a O E.ttado de Sio Paulo) pois 90 por cento
do material enviado pela agência, e que é publicado por esse jornal
de São Paulo, era vetado na Tribuno,
Mas, apesar de todos esses fatos serem importantes, deixei para
o fim o fato mais importante de lodos. Há tempos escrevi uma carta
ao Senador Daniel KrieJ!.er, contando coisas da censura na Tribuna,
que tornava no mínimo insuportável a manutenção do jornal c,
const:qUentemente, du emprc!sa, que só vive e sobrevive nos últimos 8
anos por causa da minha fantástica teimosia. Paladino do liberalis·
mo c das liberdades públicas, o Senador Daniel Krieger imedia·
lamente escreveu uma carta ao Presidente Geisel, e juntando a min·
ha, enviou as duas ao próprio Presidente, No mesmo dia, o Presiden·
te Geisel telefonou ao Senador Daniel Krieger dizendo que não sabia
que a censura à Tribuno linha chegado a esse ponto, que já
tinha falado sobre o assunto com o Ministro du Justiça, e que o Sr.
Armando Falcão iria· procurar imediatamente o Senador Krieger
para resolver o problema. Efetivnmente, o Ministro da Justiçá
procurou o Senador, conversas foram mantidas entre os dois,
promessas fortim feitas e nada aconteceu. Isso nilo é inacreditável?
Concordo. MIIS é tudo rigorosamente verdadeiro. Veja V, Ex• que o
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assunto chegou ao nivclmais uho, uo próprio nível presidencial. E
nada acont~.:ccu. Nessa época, t'cndo que ir u Brasília, estive por
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acuso com o Scnudor Pctrônio Portellu, e ele me disse

espon~

tancumcntc: "Agora'o assunto da censura nn Trlbun• será resolvido,
Sei das démarches do Kricgcr, ele falou comigo, c dei sinal verde pura
que cuidnssc do problema".
Veja V. Ex• que cu doll nomes, dutus, episódios, provas, e tudo
relutado de forma tcxtllal. Nuo reivindico nada. Quero apenas que a
Tribuna seja equiparada aos outros jornais diúrios do Brasil, c que a
ccnsuru scju removida. NUa peço, não exijo nem aceito tratamento
privutivo nem par:1 u TribUna nem para mim. Quero apenaS exercer o
jornalismo com plenitude, com lihcrdudc, responsabilizando-me
peruntc :.a Lei por tudo o que cu disser ou escrever. Pode existir
rcivindicaçiio nwis lcgítinw do que essa'!
Porta-voz, escrevendo an Senador Jarbas Passarinho, eu dizia:
"prefiro ser preso c rcsponsnbilizudo legalmente, pelo que eu cscre~
vo, do que não ser rcspnnsabilizudo, mas não escrever". Escrever é u
minha prortssüo, é u minha vida, é a minha obrigação. Por isso posso
dizer, como Bernard Shaw, que paguei um preço pcsadissimo pelo
direito de exercer a minha prortssüo. E que preço tenho pago. Sou o
único cidudüo nu minhu gcruçUo que fui 3 vezes confinado, qae fui
preso mais de 50 vezes (todus elas rigorosamente i)egais,e quase sempre na caludu da noile), que tenho sido chamado constantemente aos
mais diferentes c diversos lugares "puru explicações", que tenho
sofrido toda forma de rigores c rcpretisões. E tudo por defender o
h:gítimo interesse nacional, por me mirar inteiro na batalha da
prcscrvaçi'io d~1s riquezus nacionais, por não me acomodar, por não
me cntn:gur. por continum a lu tu quundo tantos jú se entregaram c já
silenciumm. Eu sei a força dos grupos estrungeiros.
Um grnndc abrnço do amigo e admirador- Hélio Fernondes."

CONSULTORIA-GERAL
PARECER N91l/77
Sobre pedido do Dirctor do Departamento de Serviços
Públicos, da Secretaria de Sen'lço• Públicos do Distrito Federal, de ressarcimento de dano causado em acidente de automó•el.
O Dircror do Departamento de Serviços Públicos du Secretaria
de Serviços Púhlicos do Distrito Fcderul, solicita ressarcimento de
duna c:.IUsado cm seu rmtrimônio (destruição de um poste de iluminação pública), cm acidente envolvendo o automóvel Dodgc Dart piacu OF-21-15-DF. de propricd"de do Senado.
li. O c.,pcdicntc refere-se a orçamento da Companhia de Eletricidude de Brusília·CEB. que, entretanto, não foi anexudo.
III. Instruem a corrcspondí:ncia uma cópia do registro policial
do acidente, ficha de levantamento de local e respectiva interpretuçilo da Divisito de Criminalistica dn Secretaria de Segurança Pública,
concluindo relu culp"hilidadc do motorista do automóvel do Senado.
IV. A teoria do risco administrativo, consugradu em nosso direi~
to constitucional - com hrcvc soluçào de continuidade nu década
de 30- impõe uo Estado o dever de repurur os danos causados por
funcioníarios seus. A vigente Curta J>oliticu, reproduzindo normas du
Constituiçào de 1946 ("rt. 194), consigna:
"Art. 107. As p~:ssn:1s juridicas de direito público
respundernu pelos Liunos que seus funcionários, nessa quu~
lid>~dc, caus:1rcm a tcrccirns.
Parugral'u único: Cuherí1 açilo regressiva contra o fun~
cionúrio responsí1vcl, nns casos 1.h: culpu ou dolo."
V. O Código Civil de 1916, trazendo cm seu bojo normas considcrudas por doutrinadores como de direito público, já dispunha em
seu urtigo 15:

"As pessoas juridicus de direito púhlico são civilmente
rcsponsilvcis por utos de seus representantes que nessa qual i·
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dudc causem danos u terceiros, procedendo de modo contrário uo direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o
direito regressivo contru os causadores do dano."
VI. A responsabilidade dn Uniilo, que, na vigência da Constituiçilo de 1891, cru solidária com u do seu funcionário, passou u ser
entendida como dirctu e independente, u partir da Constituicilo de
1946, assegurando o posterior direito de regresso, nos casos de culpa
ou dolo.
Vil. Assim. desenvolveu-se entendimento jurisprudencial no
sentido de se julgar carecedora de açilo a vítima do dano que demandasse diretumente o funcionário:
"i\ ução de indcnizuçilo da vítima deve ser ajuizada
unicamente contra a entidade pública rcsponsúvcl nilo sendo
admissivel a inclusilo nu demanda do servidor culpado".
(Acórdilo da 4•. Câm. Civil do TJ-SP, de 25-2-71, Ap. Cível
19528, in Rev. Juris. TJ-SP, Vol. 16, pilginu 137).

VIII. Com a vigéncia do Código de Processo Civil de 1973, em
razilo do disposto em seu artigo 70, III, passou-se a admitir a obrigatoriedade da dcnunciucilo da lide aos funcionários culpados, nus
ucões movidus contra u União, c que objctivem a indenizacão de
dunas cuusudos por esses funcionários.
IX. A responsabilidade da União - ou do Senado, órgão seu
(porque integrante de um dos Poderes, o Legislativo)- de reparar o
dano reclamado pelo Diretor Federal é objetiva, mus a do funcionario que, segundo a laudo da Divisão de Criminulísticu, seria o culpado, há de ser examinada sob o aspecto da preservação das condições
da Uniiio se ressarcir, em açilo de regresso.
X. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Uniilo, Lei
n• 1.711, de 1952, dispôs:
"i\rt. 197. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo da
Fazenda Nacional, ou de terceiros .
Parágrafo Primeiro- A indenização de prejuízo causado à Fazenda Nacional, que eiceder às forcas da fiança,
poderá ser liquidada mediante o desconto cm prestações mensais não excedentes du décima parte do vencimento ou remu~
ncraçào, à mínguu de outros bens que respondam pela indeni ..
zuçilo.
Parágrafo Segundo. Tratando-se de dano causado a
terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Nacional, cm açiio regressiva, proposta depois de transitar em
julgado u decisão du última instância que houver condenado
a Fazenda a indenizar o ter~ciro prejudicado."
Essas normas foram reproduzidas na Resolução n• 58/72. do
Senado, cm seu urtigo 430 e parágrafos, com irrelevantes variações
da redução.
O parágrafo 2• do artigo 197 do Estatuto dos Funcionários e o
purúgrufo 2• do urtigo 430 do Regulamento Administrativo determinam o modo pelo qual deve responder o funcionário: "em ução
regressiva"- cria umu verdadeira condição processual paru o exercício dessa uçilo: "o tninsito cm julgado da decisão de última instância,
que houver condenado a Fuzcndu Nacional u indenizar o terceiro
prejudicado".
Teria sido intenção do lcgisludor assegurar maiores guruntius uo
funcionltrio quando considerado pelu administração civilmente
responsável, podendo entilo defender-se mais umplumentc cm Juizo,
sem construngimcnto nilo raro imposto pela hierarquia, ou, indirctumente, economizar tempo, eis que se deferisse à Administração u
upurução du responsubilidudc civil, dus conclusões desta, sempre
cubcriu recurso uo Judiciário, por forca de guruntiu constitucional:
nem à Lei é dado excluir du apreciação do Poder Judiciúrio qualquer
lesilo de direito individual (urtigo I53, parágrafo 4• da Curtu Politica
de 1967). Entendem alguns comcnturistus que uo atribuir uo Poder
Judiciúrio u compcti:nciu exclusiva pura decidir du responsubilidude
civil da União, pretendeu o legisludor coibir liberalidades dos Agen-
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du Atlministn1çiio l'úhlica, assegurando. simultaneamente,
melhor dcl'csu dos in1cresscs da Fuzcnda utmvés do órgão cspccfGco,
a l'rocuradoria da Repúhlica.

De qualquer fornw. tem-se: por imperativa a regressilo sobre o
rundonúrio culpado, pelo próprio tempo em que u lei emprega o
vcrho .. responder". Dai, nt10 seria lícito à Administruçi\o indcnizur
dirctamcntc: ao t~.:rcciro prcjudicudo c omitir-se em responsabilizar
seu funcion:"1rin. Om. por furçn de const:qUência, se o funcionário só
pode ser n:spons:1hilizudo atmv~s de açi\o regressiva: se é condiçUo
dcss" aciio o tri•nsito cm jolgudo de scntcnçu condenatória du União.
tcm-sc qw: u cst:l só é dudo indcnizur prejuízos causados a terceiros
por funcionúrios seus, utravés de uçilo própriu, contru ela propostu
na Justiçu Fedem I. cm que a Procurudoria du Repúblic~ lhe patro·
cinc os interesses,

Essa ohrigutoried"dc do regresso contra o funcionúrio i: de tal
forma indiscutível <JUe" Lei no 4.619, de 28·4-65, que "dispõe sobre a
açào rcgrcssivu da Uniilo contru seus agentes", considera sua omissüo como '·fulta de cxaçüo no cumprimento do dever".
CorH.:Iui-sc que se :.r Administrnçllo indeniza danos corusudos :J
h:rcciros por funcionCrrios seus. sem que hnja sentença condenatória
J•1 Uniihl, cri:r situ:rçiio impcditiv•r do c.xcrcicio da nçào de regresso.
que é ohri!!:.rtdria.
XI. ,\demais disso. como jú sulientumos, não ofereceu o órgüo
do Distrito Federal suhsídios nccess:írios it vcrincução do "quan·
tum" pretendido.
Qllcm ulcga prejuízo dew comrrová-lo e comprovar su:1 exten ..
si10, o que podcri1 ser feito em ução própria contra u Uniüo, putroci·
nados os interesses desta pclu Procuradoria du República.
XII. Ante o exposto, entende esta Consultaria, s.m.j .. que a
solicitaciio da Sccrcturia de Serviços Públicos do Distrito Federal
não pode ser atendida administrativamente, primeiro. por lhe fale·
cer. para tunto. o nccesst'rrio suporte jurídico: cm segundo lugar, por
ausCncia de demr:ntos que ensejem u,. verificação do ••quantum"
pretendido. c, nnulmentc, porque a composição administrmiva impc·
diri~r o c:<ercicio da açiio de regresso contra o funcionário. regresso
esse obrigatório.
Brasília, 23 de murço de 1977.- Paulo Nunes Augusto de Figuel·
rcdo, Consultor-Geral

INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSiSTAS
,\VISO
O Instituto de PrevidCncia dos Congressistas comunica ao
Senhores Associados que. nos termos do art. 5•. itens i (letras a e b)
ii da Lei n'' 6.017. de .11-12-73, furú rcali1.ur Asscmbléia-Gcr:
Ordini11ia de Contrihuintcs no próximo diu 30-3·77, dus 10 às I
horus. no r\udítório Nert:u Rmnos da Cf1muru dos DepuH1dos. a fi,
de eleger o Conselho Ddibcrmivo para o hii:nio 1977(1978 e tomu
conhccim«=nto do Rclutlírio do Presidente, referente ao cxc:rcício d
1976/1977.
Brasília. cm 24 de marco de 1977. - Deputado Passos Pôrto
Presidente.
INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
Considcrundo que o art. 2• da Lei n• 4.284, de 20 de novcmbr•
de 1963 prevê, c.xprcssamcnte, que os contrihuintcs obrigatório:
serão ussociados do Instituto de Previdência dos Congressistas, indc
pendentemente de idudc:
Considerando que a legislação do Órgão i: omissa sobre u mati:
riu nn que respeita ao US!'Ioci:.rdo ftlcultutivo:
Considerando que é exigido no IPC um período de curônciu d•
oito anos de contrihuições puror a ohtcnçno do benefício de pensão:
Considcntndo quc os servidores públicos. nos termos do que
estahclccc a Constituição em seu art. 101. item 11. são aposentado:
compulsoriamente uos sctcnt01 anos de idadr::
Considerando o pedido de ingresso no i PC dos servidores do
Senado Federal Fluviano Soares de Andrude e Severino Jorge Trin·
dadc Silva, respectivamente com 64 c 66 anos de idudc. o Conselho
Dclihcr:Jtivo, indcrerindo esses requerimentos, no usO de suas utribuições, resolve huixar u seguinte
RESOLUÇ,\0 N• ;2/77
Art. I• Somente scrào admitidos no instituto de Prcvidi:nciu
dos Congressisws. como contrihuintes facultutivos. os funcionários
do Congresso Nácional que conti:m ati: 62 unos de idade, incomple·
tos.
Art. 2'·' Estu ResoiUI;no entrarú cm vigor ;.a purtir de 16 de murço
de 1977. rcvogadtiS :.rs disposições cm contrt'1rio.
Bmsília. cm 16 de março de 1977.- Deputado Passos Pôrto,
Presidente - Senador Cattete Pinheiro, Conselheiro - Senador
Heitor Dias, Conselheiro - Deputado José Bonifácio Neto, Conselheiro- Deputado José Alves, Conselheiro.
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4• REUNIÃO, REALIZADA
EM 23 DE MARÇO DE 1977
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Ãs dez horas c trinta minutos do dia vinte c três de março de mil
novecentos e setenta c sete, na Sala Rui Barbosa, presentes os
Senhores Senadores Magalhães Pinto- Presidente, Itamar Franco,
Otto Lchmann, Leite Chaves, Nelson Carneiro, Domicio Oondim,
Roberto Saturnino, Augusto Franco, João Calmon c Paulo
Brossard, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores
Senadores Luiz Viana, Virgílio Távora, Jcssé Freire, Arnon de
Mcllo, Saldanha Dcrzi, José Sarncy, Danton Jobim c Oilvan Rocha.
Constatando a existência de "quorum" regimental, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida
e aprovada a ata da reunião anterior.
Logo após, é concedida a palavra ao Senhor Senador Nelson
Carneiro, que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Lcgis·
lativo n• 43, de 1976, que "aprova o texto da Resolução n• 358, da IX
Assembléia Geral da Organização Maritima Consultiva lnter·
governamental (OMCJ), que aprovou Emendas à Convenção da
Organização, cm Londres, a 14 de novembro de 1975".
O parecer apresentado, após discutido c colocado cm votação, é
dado como aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida
c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃ.O DE ECONOMIA
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 16 DE MARÇO DE 1977
Ãs dez horas do dia dczcsscis de março de mil novecentos c
setenta e sete, sob a presidência do Sr. Senador Marcos Freire e a
presença dos Srs. Senadores Franco Montoro, Cattctc Pinheiro,
Árnon de Mcllo, Vasconcelos Torres, Roberto Saturnino, Augusto
Franco e Jarbas Passarinho, reúne-se a Comissão de Economia, na
Sala 11 Rui Barbosa".
· Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Milton Cabral, José Guiomard, Luiz Cavalcante, Paulo
Guerra, Dinartc Mariz c Otair Bcckcr.
lida c, sem debates, aprovada, por unanimidade, a ata da
rcuniilo anterior.
A seguir, o Sr. Presidente comunica que, além das obrigações
regimentais pertinentes à Comissão de Economia, como a de relatar
os processos submetidos ao seu exame, pretende, também, esta·
bcleccr um "forum de debates", ao final de cada mês, sobre o
modelo cconômico brasileiro. De tal modo, ressalta, já estilo sendo
mantidos contatos com altos expoentes do pensamento cconômico,
filiados às várias correntes que defendem posições atuais diversas, o
que ensejaria à Comissão transformar-se cm um núcleo - fonte de
pensamento c orientação - que poderiam ser bem aproveitados no
futuro. Salienta, ainda, que as reformas tributârias c bancárias, c
outras matérias importantes scrilo debatidas na Comissão, no dccor·
rcr da presente sessão legislativa, c finaliza por solicitar aos Srs. Sena·
dores que apresentem subsidies ou temas que possam ser objcto de
estudos c debates na Comissão.
Manifesta-se favorâvcl à proposição da presidência o Sr. Sena·
dor Jarbas Passarinho, que esclarece ter recebido para relatar o
Aviso do Sr. Ministro du Fuzcnda, encaminhando ao Senado Fc·
dcral, o Relatório do Co11.'clho Mtmct(lrie> NacionaJ. $obre a

e

situação monetária c crcditfcia do País no ano de 1975. Ressalta que
a Comissão poderia sclccionar, para discutir, vãrios aspectos do rcfc.
rido documento c, até mesmo, estabelecer algumas particularidades
importantes da matéria. A produção, industrialização c a comerciali:
za4ão da soja foi também cnfocada por Sua Excelência, como subsí·
dio para ser debatido na Comissão.
Com a palavra, o Sr. Senador Arnon de Mcllo dâ também o seu
apoio à iniciativa da presidência c comunica que na próxima reunião
trarã como subsídio para ser examinado pela Comissão, o problema
do açúcar. Focaliza, ainda, como objcto de futuros debates, o proble·
ma do sal-gema e do PVC, dos quais o mercado mundial c o Brasil
são carentes.
O Sr. Senador Roberto Saturnino solidariza-se, da mesma
forma, com a presidência c salienta que o melhor caminho para se ini·
ciar os trabalhos do "forum" seria a discussão dos problemas
setoriais, face ao risco que se corre de perderem a objctividadc de se
insistir demais cm ampliar as preocupações cm torno do modelo
económico brasileiro. Promete, também, trazer alguns temas, c
.conclui as suas considerações achando fundamental para um melhor
rendimento dos trabalhos a colocação dos problemas conforme
expôs, cujos resultados poderão. servir de sugestões ao Poder Executi·
vo, de apresentação de Projeto de Lei ou, atê mesmo, de imposições
políticas de um partido ou de uma bancada.
O Sr. Senador Vasconcelos Torres louva a presidência pela
oportuna iniciativa c aborda o problema do ab~steé:imcnto do feijão
c do arroz, sugerindo que sejam ouvidos m;m1íros das organizações
do sctor de supermercados.
Finalmente, o Sr. Senador Franco Montoro congratula-se com
a presidência c sugere como tema a ser também debatido, o pro·
blcma dos investimentos cm atividadcs geradoras de empregos c os
realizados cm atividadcs mais sofisticadas, mas que não geram
empregos.
O Sr. Presidente agradece a todos o apoio recebido c declara que
aguarda as sugestões dos Srs. Membros da Comissão, bem como as
indicações de nomes de autoridades que possam ser convidadas a vir
debater assuntos estabelecidos num programa.
Passando-se à apreciação das matérias constantes da pauta dos
trabalhos, foram relatadas as seguintes proposições:
· Pelo Senador Cauete Pinheiro:
Favorâvcl, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução
à Mensagem n• 201, de 1976, do Sr. Presidente da República, pro·
pondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Bragança Paulista (SP) a elevar cm CrS22.93 1.036,20
(vinte c dois milhões, novecentos c trinta c um mil, trinta c seis cru·
zciros c vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Por unanimidade, a Comissão aprova o parcccr.do Relator.
Pelo Senador Amon de Mello:
Contrârio ao Projeto de Lei do Senado n• 166, de 1976, que
"garante pagamento de juros c corrcção monetária sobre quantias
depositadas compulsoriamente"; c,
Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução
à Mensagem n• 199, dç 1976, do Sr. Presidente da República, pro·
pondo uo Senado Federal para que seja autorizada a Prcfcituu
Municipal de São José da Bela Vista (SP) a elevar cm Cr, ...
1.030.400,00 (hum milhão, trinta mil c quatrocentos cruzeiros) ,,
montunte de sua divida consolidada.
A presidência concede vista do PLS n• 166{76 ao Sr. Senador
Roberto Saturnino c a Comissão aprova, por ununimidade, o
parecer do Relator sobre a Mcnsugem I99/76.
Pelo Senador Jarbu P11111rlnho:
Fuvorávcl, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução
à Mensugcm n• 41, de 1977, do Sr. Presidente da Rcpúblicu, pro·
pondo no Senado Federal, para que seja autorizado o Governo do
bstudó do Pará a elevar cm CrS49.997,836,()() (quarenta e nove
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milhôes, novecentos c noventa c sete mil, oitocentos c trinta c seis
cnm:iros) o montante de sua dívidu consolidada.
Sem debates, a Comissão aprova, por unanimidade, o parecer
do Relator:
Pelo Senador Franco Montoro:
Favorúvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução
<• Mensagem n• 197, de 1976, do Sr. Presidente da República, pro·
pondo ao Senado Federal pura que seja autorizada a Prefeitura
Municip:d de São José dos Campos (SP) a elevar em CrS
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Sem votos discord:mtes, a Comissão aprova, por unanimidade,
o pureccr do Relator.
Nadu muis havendo a tratar, cnccrru .. se a reunião, lavrando eu,
Daniel Rois de Souza. a presente ata. que lida e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presid<nte.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

'

...1

.....'

...

.....

2• REUNIÃO. REALIZADA
EM 17 DE MARÇO DE 1977
,\s de/. h(>ras do diu dczcssctc de março do ano de mil novecentns c sctcnt~l c sete, soh :1 Presidência do Sr. Senador Joi\o Calmon c
<~ presença dos Srs. Scn<tdorcs Gllstavo Cupunema. Puulo Brossurd,
Adalberto Sena, Heitor Dias, Jarbas Passarinho, Itamar Franco e
Otto Lehmann, reúne-seu Comissão de Educação e Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Tarso Dutra, Cuttctc Pinheiro, Evclásio Vieira, Helvídio Nunes,
Ruy Santos, Arnon de Mello e Franco Montara.
~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em
~~:guida, é dadu como aprovuda.
Constat:1da a cxi:aénciq de número regimental, o Sr. Presidente
declara abertos os trabalhos e leva ao conhecimento dos Srs. Membros da Comissão os OOcios números 122 e 198 enviados pelo Sr.
Ministro da Educação ' Culturu sobre o Relatório da Comissão
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n• 48, de 1975, do
Senado Federal (C PI do ty!OBRAL).
O Sr. Presidente franqueia a palavra c fazendo uso da mesma, o
Sr. Senador Jarbas Passarinho manifesta sua satisfação pelo interesse do do Sr. Ministro da Educação e Cultura em aceitar as sugestões
oferecidas pelo Poder Legislativo ao problema da educação dos adultos. Com relação ao item i' do OOcio n• 198 (o mais detalhado), do
Sr. Ministro Ncy Braga, o Sr. Senador Jarbas Passarinho esclarece
que a informação de que a universalização do ensino já atinge a quase 86% da clientela cm idade própria, não ê inverídica !ovando-se em
conta que os dados são relativos a matrícula sem a preocupação da
r~:pcténci~l c du desisti!nciu. O certo serin n estatística ser feita no
nnal de cada curso e não no princípio, ou seja, no ato da matrícula,
pois o importante sUo os que permanecem nté o linal dos mesmos .
O Sr. Presidente, Senador Joilo Calmon, esclarece à Comissão'
que scril elaborado o Projeto Educaçilo, suprapartidúrio, que poderá
servir de contribuiçilo ao Governo para dissipar as necessidades
cducucionuis até o ano 2.000. Este Projeto deverá contar com u
cooperação dos Srs. ex-Ministros da Educuçilo. assim como com n
do Ministro Ney Braga que apoiou a inicintiva e ofereceu sua irrestrit:t colaboração.
O Sr. Presidente comunica, também, que recebeu convite do Sr.
Presidente da Comissilo de Relações Exteriores, Senador Mugulhiles
Pinto, paru upresentar um relatório sobre sua recente viagem à
China. O Sr. Senador Jurbas Passarinho sugeriu e n Comissilo aprovou, n idéia de se fazer cntilo uma reunião conjunta dos dois órgilos
técnicos, purn que a Comissão de Educação c Cultura tenha
oportunidade de ouvir seu ilustre Presidente.
Nada mais havcnUn u tratur, cnccrru-sc u rcuniilo c, puru cons·
tm, cu. Cicidc Mnria Barbosa Ferrcirn Crnz, Assistente de
Comissi\o, l~1vrci a prt:s~.:ntc Atu lJLIC, lidu c aprovada, scrC1 nssinudn
pelo Sr. Presic.Jcnt~: c vai i1 puhlh.:açiio.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 6, de
1977 (CN), que submete à dellberaçilo do Congres!W Nacional
texto do Decreto-lei n• 1.495, de 9 de dezembro de 1976, que
"retlfica o Decreto-lei n• 1.480, de 9 de setembro de 1976".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM lO DE MARÇO DE 1977
Ãs dczcsscis horas c quurcnta c cinco minutos do diu dez de murço. do uno de mil novecentos e sct~.:nta c sete, no Auditório "Milton
Cumpos", reúne-se n Comissão Mist:1 incumbida de estudo c ru1rcccr
sohrc a Mensagem n• 6, de 1977 (CN), que submete <• dcliber:tção do
Congresso Nacional te., to do Decreto-lei n• 1.495, de 9 de dezembro
de 1976. que "rctiõca o Decreto-lei n• 1.480, de 9 de setembro de
1976", presentes os Senhores Sen:tdorcs José Guiomard, Jarbas
Passarinho. Alexandre Costa, Virgílio T:ívora, Luiz Cavalc:mtc.
Saldanha Derzi. Adalberto Sena c Lúzaro Barboza e os Deputados
Sinval Boaventura, Paulo Studart, Yasunori Kunigo. Antônio
Cmias c Samuel Rodrigues.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Vasconcelos Torres, ltalfvio Coelho e Paulo Brossurd e os
Depuwdos !talo Conti, Agostinho Rodrigues, Newton Bamira.
Nunes Leal. Walter de Castro c João Gilberto.
En1 obediência ao que dispõe ns Normas Regimentais, assume a
Presidência o Senhor Senador Adalberto Sena, que após declarar
instaludu a Comissão, manda distribuir as cédulas de votm;iio pura
escolha de seus dirigentes, e designa o Senhor Deputado Sinval
Boavcntun1 pura funcionur como escrutinador.
Colhidos c upun1dos os votos, vc:rilica-sc o seguinte n:sultado:
Para Presidente
Senador Lúzaro Barboza ................. , . , , , ...... I:! votos
Em bronco ......................................... I voto
Para Vice-Presldente
Senador José Guiomurd .... , , , ............ , .. , ..... , 12 votos
Em branco ......................................... I voto
Em cumprimento ao deliberado, o Senhor Presidente eventual.
Senador Adalberto Sena. procl:tma eleitos Presidente c Vice-Prc·
sidcnte da Comissão, respectivamente, os Senhores Scnudores UJZU·
ro Barbozu c José Guionmrd, c convida o primeiro u assumir a dire·
ção dos trabalhos.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Lázaro Barboza
;.lgr:Jdccc u honru com que foi distinguido, c designa pun1 relatar a
matéria o Senhor Deputado Paulo Studart, marcando a próxima
reuniiio pum apn:cim;iio do parecer do Relutar, paru o próximo Uia
vinte c tr~s.
N:ldól mais havendo :1 tratar, encerra-se a presente rcuniiio c, pa·
ra conswr, cu, Haroldo Pereira Fernandes, t\ssistcnte du Comissiio,
lavrei u presente Ata que, lidu e iJproViJda, scrC1 ussinada pelo Senhor
Presidente. demiiÍS Membros da Comissiio c vai :l publicuçüo.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer !Wbre a Mensagem n• 80,
de 1976 (CN), que submete à dellberaçio do Congres!IO Nacional texto do Decreto-lei n' 1.486, de I• de novembro de 1976,
que "altera o Anexo 11 do Decreto-lei n• 1.462, del9 de abril
de 1976, ed' outras providências.
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 10 DE MARÇO DE 1977
Ás dezesseis horas do dia dez de março do uno de mil novecentos c sctcntu c sete, no Auditório Milton Cumpos, rcúnc-st: a Comissuo Mistu incumbida de estudo e parecer sobre n Mensagem n• 80, de
1976 (CN), que submete~ delibernçilo do Congresso Nncionnl texto
do Decreto-lei n• 1.486, de I• de novembro de 1976, que "nltcru o
Anexo li do Dccrcto·lei n' 1.462, de 29 de nbril de 1976, c dú outrns
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providências'\ presentes os Senhores ,Senadores Renato Franco,
Henrique de La Racquc, Hdvidio Nunes, Virgílio Távora, Heitor
Dias. Mondes Canale, Otair Becker, Lázaro Barbosa c Ruy Carneiro
c os Senhores Deputados Raul Bernardo, Jonas Carlos, Ossian Arari·
pc. Gamaliel Galvilo e Erasmo Martins Pedro.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Eurico Rczendc c ltnmar Franco, c os Deputados Ary
Kffuri, Gomes da Silva, Antônio Pontes, Adhemar Santillo e
Fernando Coelho.
1: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui·
da, é dada como aprovada.
Dando início aos Trabalhas, o Senhor Presidente, Deputado
Erusmo Martins Pedro, concede a palavra ao Relator da matéria,
Senador Heitor Dias, que emito parecer favorável à Mensagem n• 80
de 1976 (CN), na forma de Projeto de Decreto Legislativo que afere·
ce como conclusão.
Posto cm discussão e votação, i: o parecer aprovado sem rcstri·
ÇÔC!ii.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e,
para constar, eu Haroldo Pereira Fernandes, Assistente de Comis·
silo, lavrei a presente Ata que, lida e parovada, é assinada pelo
Senhor Presidente c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
lntumbida de estudo e parecer !IObre a Mensaaem n• 5, de
1977 (CN), que submete à dellberaçio do ConJresso Nacional
texto do Decreto-lei n• 1.494, de 7 de dezembro de 1976, que
"regula a retenção do Imposto de Renda na fonte Incidente
sobre rendimentos obtidos em aplicações nnancelras, e dá
outras prol'idências''.
I• REUNIÃO, REALIZADA
EM 9 DE MARÇO DE 1977 (INSTALAÇÃO)
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Em cumprimento ao deliberado, o Senhor Presidente eventual
Senador Ruy Carneiro. proclama eleitos Presidente e Vice-Presi
dente da C omissão, respectivamente, os Senhores Senadores Lei v
Chaves e Cattete Pinheiro, c convida o primeiro a assumir a direção
dos trabalhos.
Assumindo a Presidõncia, o Senhor Senador Leite Chaves agra·
dece a honra com que foi distinguido, e designa para relatar a maté·
ria o Senhor Deputado Francisco Rollemberg.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e,
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis·
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de
Lei n• 3, de 1977-CN, que "Altera o Capítulo IV do
Título li da Con!IOiidaçio das Leis do Trabalho, relativo a
Férias, e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 21 DE MARÇO DE 1977
Aos vinte e um dias do mi:sde março do ano de mil novecentos e
setenta c sete, ils dezesseis horas, no Auditório "Milton Campos",
presentes os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Alexandre Costa.
Helvidio Nunes, Lourival Baptista, Ruy Santos, Franco Montara,
Nelson Carneiro e ltumar Franco e Deputados Luiz· Rocha, Daso
Coimbra. Josi: Alves, Adhcmar Ghisi. Raimundo Parente, Arnaldo
Lafayctte e Rosa Flôres, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n• 3, de 1977-CN,
que "/\Itera o Capítulo IV do Titulo li da Consolidação das Leis do
Trabulho, relativo a Fi:rias, c dá outras providi:ncias".
Deixam de compmccer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores Altevir Leal, Milton Cabral e Arnon de Mello c
Deput<tdos Pedro Caro lo, Aloisio Santos. Jorge Moura eJosi: Costa.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidi:ncia, interinamente, o Sr. Senador Ruy Santos. que doclara
instaluda u Comissrw.
Em obediência a dispositivo regimental o Sr. Presidente esclare·
ce que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Prcsidente.
Distribuídas :1s ci:dulus, o Sr. Presidente convida o Sr. Deputudo
Arnaldo Lafayctte par:t funcionar como escrutin:tdor.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Ãs dezcsseis horas do dia nove de março do ano de mil nove·
centos e setenta c sete, no Auditório Milton Campos, reúne-se a
Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n•
5, de 1977 (CN), que submete:\ deliberação da Congresso Nacional
texto do Decreto-lei n• 1.494, de 7 de dezembro de 1976, que "regula
a rctençiio do imposto de renda na fonte incidente sobre rendimentos
obtidos cm upli_c:Jçàc:s.f~anccirus. e dá outras providências", presc:ntcs os Senhores Senadores Hclvidio Nunes, Arnon de Mcllo. Joi\o
Calmon, Vasconcelos Torres, Leite Chaves, Orestes Qui:rcia e Ruy
Carneiro. c os Deputados Jonas C:~rlos, Fernando Magalhães,
Fmncisco Ro!h:mhcrg, Juarcz B~\ti:;tu, Vinicius Cansunção, Alcir
Para Presidente:
P'1mcnt:1 c Pedro Lnuro.
Senador Franco Montara ................... , ........ 14 votos
Deixum de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Em hrunco .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . 1 voto
Senadores Cuttcte Pinh~iro, Heitor Dius, italívio Coelho e Accioly
Filho, c os Deputados Newton Barreira, Murilo Rezcnde, Elcivul Para Vice-Presidente:
C:liado c Mário Frotu,
Scnudor Jarhus Passarinho ...... , .................... 14 votos
Em obcdi~nciu :to que dispõe as Normas Regimentais, assume a Em hr:tnco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto
Prcsidênci:t o Senhor Senador Ruy Carneiro, que após declarar insta·
lada u Comissão, manda distribuir us cédulas de votação paru esco·
São dcclnrudos eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc·
lh11 de seus dirigentes c designa o Senhor Senador Arnon de Mello
Presidente os Srs. Senudorcs Franco Montara e Jarbas Passarinho.
pura funcionur como escrutinudor.
sendo o primeiro convidado pelo Sr. Senador Ruv Suntos, :1 ussumir
Colhidos e upurudos os votos, verificu·se o seguinte resultado:
a dinoçiio dos tr:tbalhos da Comissão.
·
Assumindo
a
Prcsidénciu,
o
Sr.
Scnudor
Frunco Montoro
Para Presidente:
agmdt:cc cm nome do Sr. Scnudor Jarbas Pnssurinho c no s~u
Semtdor Leite Chaves .. .
13 votos próprio a honrot com que fonam distinguidos c dcsi~mt o
Em hmncn .. , ....... ,.
Sr. D~:rutudo José Alves pum relutar n mat~ria.
' ' "
"
'
'
I voto
NmJ:t mHis huvcndo a tr:tt:Jr. cn~·,,:rrn-s~.· H rcuni.:1o c, pam
Pnru Vlee·Presldente:
...:nnstar, cu, Alfcu de Olivcim, Assistente de Cl,miss~o. lavrei a
Senador Cattctc Pinheiro.· .......................... . 13 votos
rm:scnte AUI que, lida c aprovada, scr:i assinadu pelo Sr. Presidente
Em brnnco ...................... , ... , ............ . I voto c demais membros du Comisst\o c vai it publicacno.

... . . ..... ..... .... .
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BRASILIA -DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço sab~r que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 11', da Constituição, c cu. Pctrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9003, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.487, de 10 de novembro de 1976, que "autoriza
remissão de créditos relativos a imposto territorial rural e a contribuição dos que exercem
atividades rurais, relativos a 1975, e dispensa a taxa de serviços cadastrais correspondente a
1975 c 1976".
Artigo único. É aprov:tdo o texto do Decreto-lei n9 1.487, de lO de novembro de 1976, que "autoriz:t
remissão de créditos relutivos u imposto territorial rural e a contribuição dos que exercem utividudes ruruis,
relu ti vos u 1975, e dispensu a tuxa de serviços cadustruis correspondente a 1975 c !976".
Senudo Federul, cm 24 de murço de 1977.- Senador Pelrônio Por! e/la, Presidente.

Fuço saber que o Congresso Nacionul aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, d:t Constituiçtto, e cu, Petrõnio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9004, DE 1977
Aprovn o texto do Decreto-lei n9 1.488, de II de novembro de 1976, que "acrescenta
um parágrafo no art. 19 do Decreto-lei n9 1.428, de 2 de dezembro de 1975, que dispõe sobre
isenções de impostos na importação, cria incentivos fiscais à indústria nacional de bens de
capital, regulamenta a concessão de estímulos à ampliação de produção destinada à exportação, e dá outras providências".
Artigottnico. Ficu uprovado o texto do Decreto-lei n'' 1.488. de li de novembro de llJ76, que "acrescentu um p:tr{tgrul'o no urt. I'' do Decreto-lei n'' 1.428, de 2 de dezembro de 1975, que dispõe sohre isenções
de impostos na importuçiío, cria incentivos fiscais it indústriu nucionul de bens de cupitul. reguhtmentu a
concessão de estímulos it ampliução de produção destinadu it exportuçiio, e d{t outrus provid~ncias",
Semtdo Federul. em 24 de murço de 1977,- Senador Peminio Poml/a, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 24• SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 1977
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE·
1.2.1 - Comunlcaçio da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.2 - Leitura de projeto•
-Projeto de Lei do Senado n• 37 f77, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção de autorização de trimsito, nos casos de veículos novos cm processo de re~
gistro e licenciamento.
-Projeto de Lei do Senado n• 38f77, de autoria do Sr. Senador Osires Teixeira, que dispõe sobre o abatimento, na renda
bruta das pessoas tisicas, de quantias aplicadas na aquisição de
casa própria.
1.2J - Comunicações
- Dos Srs. Senadores Accioly Filho e Virgílio Távora, que
se ausentarão do País.
1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Homenagem ao
General Euler Bentos Monteiro, no momento em que S. Ex• se
afasta do serviço ativo do Exército.
SENADOR JARBAS PASSARINHO - Saudando, na
pessoa do .Engenheiro Carlos Walter Campos, novo Diretor do
Departamento de Exploração e Produção, da PETROBRÁS, o
esforço dessa empresa para consecução de seus objetivos.
SENADOR HEITOR DIAS, pela Liderança- Transcurso
do centenário de nascimento de Carlos Gonçalves Fernandes Ri·
beiro.

-Requerimento n• 23/77, dos Srs. Senadores Lourival Bap·
tista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Excelentlssimo
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geiscl c pelo
Sr. Ministro Armando Falcão no dia 15 de março de 1977.
Aprovado
-Projeto de Lei do Senado n• 116/76, do Sr. Senador
Fausto Castelo-BrJnco, que inclui entre as atribuições do
MOBRAL a difusão de r~dimentos de educação sanitária. Aprovado em primeiro turno, com emenda. À Comissão de Redação.
- Projeto de Lei do Senado n• 223/76, do Sr. Senador Benjamim Farah, que dispõe sobre declarações de doação do próprio
corpo ou parte dele p<lra r.ns de utili7.<Jclio post mortem, e dú ou. trus providências. (Apreciuçuo preliminur du juridicid<lde.) Dis·
'cussão adiada puru u st.:ssiio do diu 22 de abril vindouro, nos termos do Requerimento n' 39/77.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR ARNON DE MELLO- Considerações sobre a
prática dos direitos humanos nos Estados Unidos da América do
Norte.
SENADOR BRAGA JVNIOR- Centenário de nascimento
do ex-Senador Manuel Anísio Jobim.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Reivindicações apro·
vadas no X Congresso Nacional dos Servidores Públicos c enca·
minhndas às autoridades competentes, tendo em vista a elaboração, pelo DASP, de anteprojcto de lei alter<lndo o Est<ltuto dos
Servidores Públicas· Civis da União.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATADA25•SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 1977

SENA DOR RUY CARNEIRO- Aniversário de fundação
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

1.2.5 - Requerimentos
N• 37/77, de autoria do Sr. Senador Os ires Teixeira, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial
"Uma liçilo de Brasil". do Correio Brazlllense, edição de 23 do
corrente.
N• 38/77, de autoria do Sr. ScnadorJessé Freire, solicitando
a retirada, cm caráter dcr.nitivo, do Projeto de Lei do Senado n•
3, de 1977, de sua autoria, que altera e revoga dispositivos da
Consolidação das Leis da Previdência Social, e dll outras provi·
dêncins ..

2.2.1 - Comunlcaçio
-Do Sr. Senador Franco Montara, que se ausentar(\ do
País.
2.2.2- Requerimento
N• 40/77, de urgência, para o Projeto de Lei du Ci1maru n•
li, de 1977 (n• 3.298-A/77, nu origem), que re<ljustu os venci·
montas e salários dos servidores da Câmara dos Deputudos, c dá
outras providências.

1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 19/77, do Sr. Senador Daniel Krieger,
solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do
Senado n•s 190, de 1975, e 91, de 1976, dos Srs. Senadores Gilvan
Rocha e Orestes Qul:rcia, que dispõem sobre a publicidade e con·
trai e de medicamentos. Aprovado.·

2.3- ORDEM DO DIA
-Parecer du Comissão de Relações Exteriores sobre u Men·
sagem n' 44/77 (n• 56/77, nu origem). pelu quul o Senhor Prcsi·
dente da República submete 110 Senado 11 escolh11 do Sr. Quintino
Symphoroso Deseta, Ministro de Segunda Classe, d11 Curreir11 de
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Diplomata, para exercer a funçUo de Embaixador do Brasil junto
il República da Nicar:igua. Apreciado em sessão secreta.

3- INSTITUTO DE PREVID[NCIA DOS CONGRESSISTAS

2.4- MATêRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO

-Aviso de rcalizuçUo de Assembli:ia-Gcral Ordinária de
Contribuintes.

DIA
-Projeto de Lei da C:imara n• 11/77 (n• 3.298-A/77, na
Casa de origem), cm regime de urgóncia, nos termos do Requerimento n• 40/77. lida no Expediente. Aprovado após pareceres
das comissões compctcnt~s. Â sanção.

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

4-ATADECOMISSÃO
5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 24~ SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 1977
3~ Sessão

Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura

PRESIDJ!:NCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E AMARAL PEIXOTO
.:1.\' 14 l/ORAS E 30 MINUTOS. ACilAM.SE PRESENTES
OSSIIS. S/:'N.·IDORES:

,\dalherto Sena - Allevir Le:ll - Braga Junior - Cattctc
Pinhdro - .larhus Passurinho - Rcnttto Frunco - Alexandre
Cosia- Henrique de La Rocquc- José Sarney- Helvídio Nunes
- l'ctrónio l'ortclla- Mauro llcncvides- Virgílio Távom - Wil·
son Gtmçalvcs- t\gcnor Muri~t- Dimlrtt: Muriz- Milton Cabral
- Ru 0 Carneiro- i\rnon de Mello- l.uil Cavalcante- Augusto
franco- l.ourival Baptista- !·leitor Dias- Luiz Viana - Ruy
Sanh>S- Eurico Rc,cndc - Jof1o Calmon - Amaral PeixotoNelson Carneiro - lt:unur Franco- Magalhães Pinto- Franco
Mtlntoro- Orestes Qu~rciot- Ollo Lehmunn- Lúzaro BurbozuOsirc> Tci.<cir"- Accinly f'ilho- M:lttos l.oão - Otair BockcrD:micl Kricgc:r.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- A lista do presença
ucus:l o comp:lrccimcnto de 40 Srs. Senadores. Havendo número
rt:gimcnt:JI, declaro ubcrtu u sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Através da Mensagem n• 44. de 1977, o Senhor Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Senhor Quintino Symphoroso Dosctu, Ministro
de Segunda Classe. da C:lrrcira de Diplomata. para exercer a função
de Embaixador do Brasiljunto :l República da Nicarí•gua.
Puru a uprcciaçào du matérin, n Presidência convocu sessão
cxtraordimlriu u realizar-se hoje, ús 18 honts c 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (l'ctrônio Portclla)- Sobre a mesa, pro·
jctos Uc lei que scrüo lidos flclo Sr. 1 1'-Sc:~.:r~.:títrio.
São lidos os s~:guintcs:

Art. 3• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
trínt01 dius.
Art. 4•• Estu lei entrará cm vig.or na data de sua publicação.
t\rt. 5• Revogum-se as disposições em contrário.
Justificação
Em resumo. o projeto objetiva deixar consignado 'na lei. ainda
que extravugantc, a possibilidade de os proprietários de veículos novos obterem autorização especial. precúria, pnra tntnsitar, enquanto
nU o süo expedidos o registro e o licenciamento.
Na verdade, este i: um dos problemas que nem as disposições do
Código Nacional de Trúnsito. nem u utuução do Conselho Nacional
de Tninsito, conseguiram n:solver deônitivu e sntisfatoriamente, até
a presente data. de tu I modo que as pessoas adquirente< de veiculas
novos continuum sujeitas ao dissabor de não poder usar os carrosvü•jnr nele~ ou tr:lfegar peitos cidades- enquanto as repartições de
trãnsito, ~cridmcnte morosas. niio expedirem os documentos que
permitem liberdade de movimentação (registro e licenciamonto).
O nosso projeto pretende ser uma solução pura o problema, por
isto que deve ser uprovudo.
Saiu das Sessões. cm :24 de março de 1977.- Nelson Carneiro.
(,..),r Conu:\·.l'ijt',\' dt• Consrituiçào t.• JustiC'a L' tle Transportes,
Colmmira('fjes ,. Ohras P1iblicas.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 38, DE 1977
Dispõe sobre o abatimento, na renda bruta das pessoas fi.
slcas, de quantias aplicadas na aquisição de casa própria.
O Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 37, DE 1977
Dispõe sobre u obtcnçiio de autorlzaçilo especial de trinsl·
to, nos casos de veículos novos cm processo de registro e
liccnclumento,

O Con!!rcsso Nacional dt.:crctn;
1\rt. Jl' Os propricttlrios de veículos novos têm direito u autorila~ilo cspcciul de trilnsito, t:nquanto aguardam u c:<pcdíçilo dos
n:spcctivos do~.:umcntos dclinitivos de registro c licenciumcnto.
1\rt. 21• A uutorizw.;U,1 cspeciul u que se refere o urtigo nntcrior
'"" "pedi tia pclu uutoridudc local do trf1nsito, com vulidudc puru
todo o território naciouul pelo pruw de trintu dius, podendo huver
prorraguçno mcdiuntc comprovuda neccssidude.

Art. I•• As pc.«olls fisicus, sujeitus 110 Imposto de Renda, pode·
rÜU Ubntcr Cn1 SUUS dcCJUrtlÇÕCS de n:ndimentoS US quantias pag:US UO
Sistema Finuncciro de H:tbituçào pura u aquisição da casa própriu,
:né o limite de 3.SDO (três mil e quinhentos) Unidades Padrão de
Cupit:ll- UPC.
Parrígr:ll'o lmii.!t1, Considera-se casu prt)priu a morudh1 ussim
delinidu pelo Bunco Nucionul da Huhiwçiio.
Art. :2•• O ubutimcnto estnbclccido ncstu lei só poderí• ser feito
se o contribuinte nUo possuir outro imóvel rcsídenciul nu mesma Joculidudc.
Art. .w O Ministro da Fazcndu cxpcdiri'1 us normus ncccss{Jrius
l1 disciplina Uo ht:ndicio constante do urtigo 11
Art. 4• Eslu Lei entra cm vigor nu dutll de suu publicaçilo.
Art. 5• Rcvogum-sc !IS disposições cm contrúrio.
1
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Jusclncaçào

Cuida o presente projeto de autorizar que a pessoa fisicu ubatu
de sua rcndu bruta todus as quantias aplicudas nu construçiio da casa
própria, através do Sistema Financeiro de Habitação.
O ahmimcnto tcrú como limite 3.500 UPCs- Unidades Padrão
deCapitai do Banco Nacional da Habitaçf10.
A legislado cm vigor j:í permite ao contribuinte ubutor totalidade dos juros pagos ao Sistema Financeiro de Habitação e a rcstituiçiio da corrcçiio monetária, conforme prevê o Decreto-lei n• 1.358,
de 12 de novembro de 1974.
Objctivumos com o presente projeto, incentivar a construção du
casa própriu para uquc\cs que ainda nUo a possuem.
Tratu-sc de providência de grande alcance social, que bcncficiurú as cumadus de menor renda.
Consideramos que os ubutimentosj:í concedidos pelas leis vigcn·
tes devem ser ampliados pura alcançar tumbi':m as importâncias que
amortizem a dívida contraída para com o Sistema Financeiro de
Habitação.
Se a legisluçiio concede incentivos às aplicações efctuadas no
Mercudo de Cupuuis, eÍllendemos ser j ustu a concessiio de maiores
bcnellcios fiscais am que. com grandes sacrifícios, constroem a casa
própriu para residência sua c de seus familiares.
Ao propormos este projeto, temos presente seu elevado alcance
social, principalmente pura os que vivem do produto do seu trabalho
e sentem a real necessidade de possuírem easa própria.
Sala das Sessões, em 24 de março de 1977. - Oslres Teixeira.

a

(tis Comissões de Constituição e Justiça e de Fin'/1ças.)
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu) - Os projetas lidos
se ruo publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações oue serão lidas pelo Sr. I•·
Secretário.
Silo lidas as seguintes:
Em 24 de marco de 1977.
Ã Sua Excelônciu o Senhor
Senador Pctrônio Portellu
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me auscn·
tarei do Pais a partir de li de abril, a fim de, na qualidade de Presidente do Grupo Brasileiro da União lnterparlament:lr, participar
da 120• Reunião do Conselho Interpurlamentur.
Atenciosas saudações.- Accioly Filho.
Em 24 de murço de 1977.
Ã Sua Excelência o Senhor
Senador Petrônio Portella
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente
Tenho n honru de comunicar u Vossa Excclênci;a qUI: me
ausentarei do Pu is a r:1rtir de 7 de ahril de 1977, a fim de, no desempenho de missão com que me.: distinguiu o Scnudo, pnrticipar da \20•
Rcuniilo do Conselho lnterrurlamentar.
Atenciosas suudaçõcs.- Yirgnto Tá~orn.

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu) - A Presidência fica
ciente,
Há oradores inscritos.
Concedo a palavru ao nobre Senador Lourivul Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs, Senadores:
Amunhil, dia 25, por completar o tempo limite de permanência
no Generalato, pussuril paru u Reserva o General-de-Exército Euler
Bentos Monteiro, uma das melhores e mais expressivas figuras de
nosso Exército.
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Conheci o General Euler Bcntcs Monteiro quando cu exercia o
cargo de Governador de Sergipe c era ele Superintendente da
SUDENE.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Permite V. Ex• um
~trmrtc'?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA muito prazer,

SE) -

Com

O Sr. Ruy Sanros (ARENA- BA)- Perdoe-me V. Ex• por
interromper o início do seu discurso, mas é apenas para dizer que o
General Euler BCntcs Monteiro prestou, cm nossa rcgitto, os mais
assinalados serviços, com conhecimento, estudo e amor aos prcible·
mas do Nordeste.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito grato pelo aparte, eminente Senador Ruy Santos, pois é um depoimento
do grande trabalho, em beneficio do Nordeste, prestado pelo ilustre
General Euler Bcntcs Monteiro.
Mantivemos conta tos permanentes e pude bem conhecer
qualidades e virtudes desse notável brasileiro, integrante de uma
admirável elite intelectual c moral. Homem culto, espírito patriótico
e de excepcional capacidade de estudo, interessou-se a fundo pelos
problemas do Nordeste, dos quais se tornou grande conhecedor. Na
SUDENE, serviu com dedicação, entusiasmo e competência àquela
sofrida região e, assim, ao Brasil. Dele, sempre tive apoio firme c
dedicado para as reivindicações de meu Estado, que muito deve a
essa singular personalidade,
O Generàl Euler Dentes Monteiro deixará o serviço ativo do
Exército aos 60 anos, cm pleno vigor fisico e intelectual, forçado
pelas contingências de uma legislação que objetiva a renovação de
quadros, medida que visa a altos propósitos mas que, infeliz e inevitavelmente, cria situações como esta, de vermos um grande militar,
ainda em plena vitalidade, passar à inatividade, Isso decorre da circunstância de o General Euler Dentes Monteiro ter ascendido ao
generalato aos 48 anos de idade, que, creio, só se deu, no passado,
com os generais Góis Monteiro e Cordeiro de Farias, e bem
demonstra qualidade e virtudes de um espírito de escol.

o

O Sr. Lulz Viana (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-SE)-Com
:nuito prazer.
O Sr. Lulz VIana (ARENA- BA)- O General Euler Dentes
Monteiro foi Superintendente da SUDENE justamente na época em
que tive a honra de governar o Estado da Bahia. Isso levou-me a ter
um cantata constante, reiterado, com S. Ex•, acompanhando o
trabalho verdadeiramente extraordinário que lá desenvolveu. A
SUDENE tem tido a sorte de ser dirigida por homens capuzes, pelo
menos u partir de 64, que i': de quando a conheci melhor, como por
exemplo, João Gonçalves de Souzu, um grande Superintendente e
que ucho foi sucedido pelo General Euler, algum tempo depois, E o
trabalho que lú realizou o General Euler, a sua dedicação, o cqnhccimento qu.e teve dos problemas da região nordestina, é ulguma coisa
que não apenus honra S. Ex•, mas também o Exército brasileiro, por
possuir nos seus quadros homens daquele valor, daquele amor ao
País c cnpuzes pelas suas virtudes pessoais, de realizarem uma obra
igual ilquelu que ele realizou na SUDENE. Era o que eu desejaria
ussinulur.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-SE)-Agradeço
uo eminente Senador Luiz Viana o aparte que deu uo meu pronun·
ciumento e o testemunho do esforço desenvolvido pelo General
Euler Bentes Monteiro, como Superintendente du SUDENE, nu
épocn cm que o nobre colegu governou o Estudo da Buhiu.
O Sr. Jarbas Pa..arlnho (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um
upurte?
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE) muito prazer, eminente Senador Jarbas Passarinho.

Com

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Ouço, muito sensibilizado, nu minha qualidade de Oficial da Reserva do Exé:rcito
Brasileiro, a homenagem que, através de V. Ex• c dos ilustres
apurteantes se estú prestando a uma das mais notáveis figuras do
Exército brusileiro contemporâneo. Conheci o General Euler Dentes
Monteiro, quando era eu cadete da Escola Militar do Realengo, e
S. Ex• já !•·Tenente, a despeito de muito jovem, porque, graças ao
seu excepcional rendimento como cadete ele já safra para a vida
prática como oficial, sem passar pelo posto de aspirante a oficial. que
era um estágio probatório, que se eliminava para oficiais que tinham
conseguido mé:dias muito elevadas na Escola Militar do Realengo,
Desde o inicio, portanto, o General Euler Bendes Monteiro, que
chega hoje ao fim de uma carreira brilhantíssima, se caracterizava
por um estudante muito aplicado, um cadete exemplar, e que foi, ao
longo de toda a sua vida, este modelo, este exemplo às gerações que
nele aprenderam a reconhecer o verdadeiro devotamento à causa do
Exército, e mais que à causa do Exé:rcito, às causas permanentes da
Nação brasileira.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Sou muit.o
grato ao eminente Senador Jarbas Passarinho, pelo seu valioso
aparte, Aparte que diz das qualidades pessoais deste grande
brasileiro, deste insigne militar que i: o General Euler Dentes
Monteiro, u quem o Brasil muito deve, um homem que muito
honrou o glorioso Exé:rcito de Caxias.
O Sr, Augusto Franco (ARENA- SE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-SE)- Com
muito prazer, nobre Senador Augusto Franco.
O Sr. Augusto Franco (ARENA- SE) - A SUDENE teve
bons Superintendentes, mas nenhum excedeu, na parte executiva, ao
General Euler Dentes Monteiro. Parabenizo V, Ex•, por exaltar as
qualidades desse grande brasileiro,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V, Ex•, nobre Senador Augusto Franco, pelo seu aparte, que
ilustra o pronunciamento que faço.
Engenheiro. o General Euler Bentes Monteiro acumulou copiosa experiência executiva em órgãos estatais. Foi um dos criadores da
Indústria de Material Bélico do Exé:rcito- IMBEL- cuja imensa
importância ora verificamos, quando as contingências nos obri·
garam a posições sobejamente conhecidas.
Serviu ao Exército, com dedicação, capacidade e inexcedível pa·
triotismo, tornando-se um dos grandes nomes de nossas Forças Ar·
mudas. Carioca de nascimento, tudo deu de si para o Brasil e o Exé:rcito, onde, como já disse, exerce a chefia do Departamento de
Material Bélico.
O Sr. Heitor Dias (ARENA aparte?

BA) - Permite V, Ex• um

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com mui·
to prazer.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Nilo posso deixar de me
associar à homenagem qao V, Ex•, com tanta justiça, presta ao
General Euler Bentes Monteiro, Tive oportunidade de conhecê-lo
pessoalmente, de ouvir-lhe exposições e conversas, porque, nu é:poca,
eu integrava o Secretarindo do entilo Governador Luiz Viana Filho.
O Sr, Ruy Santos (ARENA- BA \-E um grunde Secretário,
(Muito bem!)
O Sr. Heitor Dias (ARENA .:_ BA) - E pude, nesses
encontros, observar o seu espirita público, o conhecimento que linhn
dos problemas do Nordeste e o seu desejo em conseguir·lhes soluçno.
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Eru, como V. Ex• disse, um putriotu. Por isso mesmo é que, a esta
ulturu, ele tem os upluusos não apenas dos seus companheiros, mas
também de quantos o conheceram e, sobretudo, o reconhecimento
da própria Nação.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra·
to a V, Ex•, eminente Senador Heitor Dias, pelo seu aparte, onde
demonstra profundo conhecimento do muito que ele fez pelo Nordeste, muito que fez pelu Bahia, onde V, Ex•, como Secretário de Esta·
do do ilustre Governador Luiz Viunu Filho, muito contribuiu para o
seu Governo.

O Sr. Luiz VIana (ARENA- BA)- Obrigado a V, Ex•
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Por força
de laços de umizadc e admiração que nos ligam a esse grande chefe
militar, não poderíamos deixar de proferir estas palavras a um patriota que sempre serviu à sua Nação, sem visar a quaisquer compensações, impulsionado apenas pelo sentimento de dever, fruto de sua
formação e de sua personalidade marcante.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO)- Permite V, Ex• um
apHrte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com muito prazer, nobre Senador Os ires Teixeira.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Ao traçar V, Ex•,
com muitu justezu, o pernl biográfico do eminente Oficial General
Euler Bentes Monteiro e errfatizar as suas grandes qualidades de
putriota, além dus funções nitidamente ligudas ao campo civil, que
exerceu ao longo do tempo, superintendendo a SUDENE, c cm outras atividades, V. Ex• lamenta, e, també:m, com justa razão, a sua
retiradu, por força de lei, das Forças Armadas brasileiras. Todavia, fi.
cu-nos uma esperança. Nos jornais, li recentemente que o eminente
Generul Euler Bcntes Monteiro seria ou será designado para dirigir a
IMBEL. lõ evidente que, no momento em que o Brasil denuncia o
Acordo Militar Brasil-Estados Unidos; no momento cm que buscamos a nossa auto-sustentação e as condições brasileiras típicas, com
know·how nosso, de produzir aquele material bélico de que necessita·
mos P,ara desenvolver u instruçi\o c a qualificaçi\o das nossas Forças
Armadas, a ida do General Euler Bentcs Monteiro para dirigir a
IMBEL significa uma segurança de que nós teremos, cfetivamente,
uma indústria se desenvolvendo rapidamente, porque em mãos
seguras, em mi\os sérias, cm mãos de quem sube o que quer e como
fazer as coisas.
O SR. LOURIVALBAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra·
to a V, Ex•, Senador Osires Teixeira, pelo seu aparte, em que dá um
depoimento, tumbi:m, da grande capacidade de trabalho, do espírito
público do homem qu~ i: o digno General Euler Bentos Monteiro,
putriota que sempre serviu ao Brasil c poderá ainda servi-lo muito no
futuro,
Nosso objetivo é:, ulé:m de corresponder a sentimentos pessoais
muito sólidos, exaltar da muis alta tribuna do País, para todo o Brasil e, especiulmente para o Nordeste e Sergipe, o valor c as virtudes
excepcionais desse grnnde brasileiro.
As minhas palavras, neste instante, silo também, de modo
especial, de todo o Estudo de Sergipe,
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Dá·nos licença para
um npurte, eminente Senador?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA muito pruzer, eminente Senador Virg!lio Távora.

SE) -

Com

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Jâ temos
ttssistido, nestn Casa, homenugcns serem prestadas a certos militares
que se retiram do serviço utivo, c nilo poucns, mos cstimnrfamos,
neste momento, ncrescentando algo no discurso de V. Ex•, dizer que
se hú uma homenagem justa é: essu que se presta a um homem que,
dentre os seus camaradas de urmus, se distinguiu pelo valor intrin·
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seco, pela inteligência, pela probidade c pela carreira fulgurante que
fez. Um dos nuas oficiais de nosso Exército a "levar carona" por
antigUidade, jii que, ao tempo, S. Ex• conseguiu, muito antes dos
trinw anos, estar cm condições de atingir o oficialato superior no
Exército, frise-se cm rigorosa ordem cronológica. Dispositivo legal
vedava o acesso a Major sem o preenchimento dessa condição etária.
Mas gpstmiamos de falar não do Superintendente da SUDENE, tiio
aqui elogiado, mas do organizador que o Exército vai perder, do
homem que deu novas feições às Finunças do Exército, do homem
que, numa i:poca cm que não se falava no assunto, sonhou em
reestruturar o nosso pnrque industrial militar, que no momento se
achava cm situação caótica, o homem a quem se deve a criação da
IMBEL, o homem que, realmente, à frente do Departamento de
Material B~lico do Exército, criou -11ormas administrativas paru a
aquisiç(IO, c classificaç(oo de material, adotadas padronizadamente c
recomendadas pdo Tribunal de Contas da União, ao Executivo,
como moddo. Bem amigo, revolucionário desde as primeiras horas
era ímpar cm suas atitudes. Mas, acima de tudo, uma grnnde figura
humtma. Este o depoimento que queríamos dar, não como seu colega de Arma, não como seu amigo, mas como brasileiro.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito grato a V. Ex• eminente LiderVirgilio Távora, por seu depoimento valiosíssimo. que muito enriquece o pronunciamento que raça.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
uparte'!
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com
muito prazer, eminente Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Eminente Senador
Lourival Buptist:l, o nosso colega de Goiás, Senador Osires Teixeira,
lembrou a pussagem, ou o aproveitamento, do General Euler nu
IM BEL. empresa destinada a dotar o Exército do material bélico de
que necessita. f:. sem dúvida, uma função que honraria a qualquer
brasileiro. Mas, a meu ver, não é esse, ainda, o cargo para o General
Euler. niio é essa ainda a função onde ele poderia prestar o maior dos
serviços que a Piltria reclama. Ai cstil o problema do nosso petróleo
espcwndo um ~dipo que decifre o enigma: hú ou não há bastante pe·
trólco no Brasil'? Creio qur: não se encontraria maior inteligência,
m<lior ent:rgia, maior obstinação que no General Euler Bentes Mon~
tCiro para que, tão rapidamente quanto ~ necessário. desvendado
seja esse mistério, E não somente aí, mas em qualquer Ministério que
se lhe entregue- mas qualquer mesmo- tenho certeza de que esse
brioso Gcncr:!l,.il frente de qualquer pasta, se alçaria ao nível dos
que mais a honraram. Esta, a minha homenagem ao ilustre c mo·
dela r cumaruda que cm brcvc sc despede do Exército.

O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI) - Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-SE) - Com
muito prazer, eminente Senador Helvidio Nunes.
O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI)- Nobre Senador Louri·
vai Baptista, nós, que acompanhamos de perto a vida do General
Euler Bentos Monteiro, sabemos que nas missões, militares ou civis,
que lhe foram confiadas, em todas elas S. Ex• fez mudanças, fez alte·
rações. E .mudanças e alterações sempre tendo em vista o desempenho correto e mais eficiente das tarefas. Assim também S. Ex• procedeu na SUDENE. Antes de Euler Bentes, havia como que uma
discriminuçilo na SUDENE: de um lado os Estados mais ricos, e de
outro os mais pobres. Claro que nilo poderia, no curto espaço de
tempo cm que dirigiu os destinos da SUDENE, realizar tudo quanto
desejava, mas uma coisu realizou, c por isso estou prestando este
depoimento: procurar, dentro das limitações que as circunstâncias
lhe impunham, dar um trotamento· igual, correto, aos grandes e
pequenos Estados do nosso Nordeste.
O SR. LOURIVAL,BAPTISTA (ARENA -SE)- Sou muito
gMo a V. Ex•, eminente Senador Helvídio Nunes, pelo seu depoimento, demonstrando c esclarecendo o que foi a passagem do Generui Euler Bcntes Monteiro pela SUDENE. V, Ex•, que foi um grande
Governador, V. Ex•, que naquele Plenário sempre defendeu as
causas do seu Estudo, do seu pequeno Piauí, V, Ex• sempre teve como bem disse- o apoio do General Euler Dentes Monteiro, para
quem tanto fazia Estado grande como Estado pequeno. S. Ex• via
sempre as boas causas c as necessidades da nossa Região.
O Sr, Magalhães Pinto (ARENA- MG)- Permite V. Ex• um
upnrtc?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço com
pruzer o eminente Senador Magulhiles Pinto.
O Sr. Magalhães Pinto (ARENA- MG) - Junto aos hon·
rosas pronunciamentos feitos pelos nobres Senadores que apartearam V. Ex• o meu. de admirador do General Euler Bentes Monteiro,
sobretudo pela sua atuação como homem da Revolução, O General
Euler Bentcs foi um dos mais valorosos companheiros que tivemos, e
S. Ex• tem demonstrado, ao longo de sua vida pública, suas qualida·
dcs de administrador.
Como membro de um Governo a quem S. Ex• emprestava sua
colaboração na SUDENE, pude ver de perto a sua obra, que é justa·
mente louvada, festejada, neste momento,

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço
a V. Ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante, o seu aparte, e subscrevo
integr~tlmmtc ~1s suas rmluvras.
O General Euler Bcntes Monteiro é um homem que, pela sua
intcligCncia, pela sua cultura. pelo seu umor ao Brusil, honraria
qualquer c:lfgo público para o qual fosse convocado. Em qualquer
dcsM!S curgos, S. E;.;• muito faria pela nossu Pátria,

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE) - Muito
grato, eminente Senador Magalhães Pinto, por este valiosíssimo de·
poimento a respeito do General Euler Bentes Monteiro, revolucio·
núrio du primeira hora, como V, Ex•, que roi um dos que lutaram
pela vitóriu d11 Revoluç-•o de Março de 1964 -cada um em seu
sctor, vendo, ucimu de tudo, os ideuis de um Brasil com ordem, com
respeito c entregue ao trabalho construtivo do seu pleno desenvolvi·
menta.
O Sr. BragaJunlor(ARENA- AM)- Permite-me V, Ex•?

O Sr. Daniel Krlcger (ARENA - RS) - V, Ex• me permite
um aparte'.'

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço com
prazer o ilustre Senador Bruga Junior.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com mui·

O Sr. Braga Junlor (ARENA- AM)- Nobre Senador Louri·
vai Buptistu, hipoteco, cm nome de nosso Estado a solidariedade pes·
soai às homenagens que estão sendo dedicadas ao General Euler
Bcntcs Monteiro, cm virtude dos relevuntes serviços que S. Ex•
prestou il Amazónia e a toda a Nucilo brasileira.

to PfOIZCr,eminente Senador Duniel Krieger.

O Sr. Daniel Krlegcr (ARENA- RS)- Congratulo-me com
V. E.\u pela juslll homl!nag~.:m qu~.: est(l prestando u urna dus muiores

liguras Uo E.,~n:ito nucional, cm razil.o dt.: seu tulento, culturn c inte~
grillallc mnral.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito
grutn ~~V. E.\ 11 , eminente Senudor Dunit:l Krieger, pelus suas paluvrus, e~altanllo a l'lgura !.lesse insigne mililur que é o General Euler
Bcnl!:S f\.1ontciro.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-SE)- Muito
u V. Ex•, Senador Brugu Junior, por este upurte no nosso pro·
nuncu1mcnto.

grut~

O Sr. José Sarney (ARENA aparte?

MA) -

Permite V, Ex• um
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço com
pruzer o nobre Senador José Sarney.

Chele do Departamento-Geral de Serviços
Chefe do Departamento de Material Bélico

O Sr, José Sarney (ARENA- MA)- Nobre Senador Lourival Baptista, pecou V. Ex• faca incorporar ao seu discursou homena·
gem que presto, nuo só em meu nome, mas no de toda a Bancada
maranhense, ao General Euler Dentes Monteiro, no momento em
que S. Ex• deixa as fileiras do Exército brasileiro, depois de uma car·
reira brilhante, cheia de patriotismo e grandeza. Nós do Nordesteesta é a hora de confessar - tivemos no General Euler o melhor
Superintendente que já passou pela SUDENE. S. Ex• deixou, na
nossa área, marcas das suas grandes qualidades de administrador,
das suas grandes qualidades de cidadão e da sua grande inteligência.

5. Distinções e condecorações:
Ordem do Mérito Naval (Grande Oficial)
Ordem do Mérito Militar (Grã-Cruz)
Ordem do Mérito Aeronáutico (Grande Oficial)
Ordem de Rio Branco (Gru-Cruz)
Medalha Militar de Platina
Medalha de Guerra
Medalha do Pacificador
Medalha do Mérito Santos Dumont (prata)
Medalha Marechal Hermes (duas coroas)
Medalha do Mérito Tamandaré

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito
gruta a V. Ex•, nobre Senador José Sarney, por este valioso depoi·
menta. V, Ex•, como o eminente Senador Luiz Viana, como o emi·
nente Senador Helvidio Nunes e como o orador que fala neste
momento, Governadores que era naquela oportunidade, V. Ex•
soube, muito bem, ver de perto o grande trabalho, o grande esforço,
o grande interesse, o grande devotamento que o General Euler tinha
pelas causas do Nordeste. Nossos Estados tiveram, na gestão do
Gcm:rul Euler, todo o upoio nas nossas necessidades.
Sr. Presidente, o Currleulum >ltae do General Euler Dentes
Monteiro realça bem seu valor e os assinalados serviços que prestou
ao Brasil, solicitando que seja incorporado a este meu pronunciamen·
to.
Resta-nos, finalmente, a confiança e, mais que esta, a certeza de
que o talento, o patriotismo, a capacidade e a experié~cia do General Euler Bentos Monteiro prosseguiruo a serviço do País. Inteligência aguda, homem de acuo, administrador competente, o General Euler Dentes Monteiro, por seu forte espírito público, jamais cessará de
ser um cidadão a serviço do Brasil, sempre à frente de suas grandes
causas. Assim, onde quer que ele esteja, ele continuará o mesmo
homem na sua admirável vocacuo de patriota, tendo a um só tempo
a consciência do dever cumprido e o justo reconhecimento de toda a
Nação. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUR!VAL
BAPT!ST,l EM SEU DISCURSO:

RESUMO DO CURR!CULUM VITAE
I. Nome: Euler Bentos Monteiro

2. Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro (I 5 de janeiro de 1917)
3. Cursos:
Escola Militar do Reulcngo- Engenharia
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
Engineer School- Fort Belvoir- USA
Escola de Estudo-Maior do Exercito
Escola Superior de Guerra
4, Cargos Ocupados no Exército e na Administrnçuo Publica
(Ordem cronológica):
Instrutor e Instrutor-Chefe du Escola Militar do Realengo
Instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
Instrutor e Instrutor-Chefe da Escola de Estudo-Maior
Chefe da Comissão Militar Mista Brasil-Paraguai
Chefe do Estudo-Maior da 6• DI
Membro do Corpo Permanente du Escola Superior de Guerra
Subchefe do Gabinete do Ministro do Exército
Comandante da Escola de Comunicações
Subchefe do Estudo-Maior do I Exército
Chefe da 2• Seçuo do Estudo-Maior do Exército
Comandante do I• Grupumento de Engenharia
Comandante dn Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
Superintendente du SUDENE
Diretor-Gcrul de Economiu,e Finanças do Exército

6. Promoções:
Aspirante- 3 de janeiro de 1936
2•-Tencnte ~ 7 de setembro de 1936
!•·Tenente- 7 setembro de 1937
Capituo- 25 de dezembro de 1940
Major- 25 de marco de 1947
Tenente-Coronel- 25 de setembro de 1952
Coronel - 25 de dezembro de 1955
General-de-Brigada- 25 de março de 1965
Gencral-de-Divisuo- 25 de julho de 1969
General-dc-Exí:rcito- 31 de março de 1974
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Associo-me, em no·
me da Mesa, às justas homenagens prestadas pelo Sr. Senador Lourival Baptista ao General Euler Bentos Monteiro, com o apoio unâni·
me de todos os presentes - e estou certo de que contaria também
com o apoio dos representantes do MDB, que no m'omento não estuo neste Plenário, porquanto está sendo realizada uma reunião do
Partido. Na vida civil a que se vai entregar agora, S. Ex• continuará
-estamos convencidos- a dedicar ao País os mesmos assinalados
serviço que prestou durante a sua carreira militar.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr, Presidente e Srs. Senadores:
No documento, já hoje chamado de Llno Branco do Governo
brasileiro, em que se publicam as razões do Programa Nuclear
Brasileiro, há, no preámbulo, indicaçuo muito clara de qual a
alternativa que se considera, inclusive, unica, para os rumos que o
Brasil deve tomar na busca de novas fontes de recursos energéticos, e
essa alternativa é:, evidentemente, a nuclear.
Mas, ao analisar o problema energético brasileiro, antes de
chegar u essa conclusão, o documento presidencial fala na crescente
dependência brasileira cm relação ao consumo de petróleo. ~
evidente que quando se orienta a politica nacional na busca de uma
alternativa como esta aqui esclarecida e definida, não significa, de
modo nenhum, que cu esteja abandonando a pesquisa e a produção
em outros campos igualmente nobres e um deles, evidentemente, é o
da PETROBRÃS, ou seja, no Brasil a companhia que detém o monopólio estatal e i\ qual cube u pesquisa e a lavra do petróleo. Pois,
recentemente, a companhia estatal teve alterada, no seu quadro de
dirigentes, um grupo de três di retores e entre eles o dirctor encarregado precisamente da úreu de pesquisa c exploração. E com essa alteração- que dizem os jornais foi feita para dinamizar mais ainda a cmpresa - galgou a posição de chefe do Departamento de Exploração
c Produção o engenheiro brasileiro Carlos Walter Campos.
Estou tomando este tempo dos Srs. Senadores, do Senado da
Republica, porque considero que essas palavras que estou u dizer
aqui não são irrelevantes, O engenheiro Carlos Walter cu o conheci
quando era, por meu turno, o Superintendente da PETROBRÃS na
Amazônia, c ele foi o primeiro geólogo brasileiro que assumiu a responsabilidade da Chefia do Departamento de Exploração da antiga
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úrcu chumadu Serviço Regional du Amuzônin. Formado cm Ouro
Preto, nu velha tradição da Escola de Ouro Preto, Carlos Walter
Campos atingiu todas as funções nu hierarquia que o acabou levnn·
do ao ápice, assumindo ele o Departamento de Exploração e Produ·
çilo. No seu pequeno discurso de posse ele diz:

J

J

Março de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

- "Tenho devores para com a Empresa, sempre re·
conhecida uos meus esforços; promovendo-me aos níveis
mais altos dos da classificação funcional, distinção que gerou
a elevação de responsabilidades, como destacou o Sr. Presi·
dento da PETROBRÃS na ocasião das promoções· ao Gru·
·
poiV:
- sou prolissionul du Exploração de Petróleo e este é
um Departamento que cuida de explorar e de p'roduzir petró·
loo: duas utividades da mais alta relevância para a Empresa e
pun1 o Pu is:
- torei grande satisfação em cooperar com o meu caro
amigo José Marques Neto cm sua dificil missão de Diretor da
PETROBRÁS. Furei o melhor de meus esforços para não
desupontit-lo. Por amigo entendo aquele que apresenta traba·
lho eficiente a quem serve ou aquele que confia tarefas,
porém exige retribuição sob a forma de trabalho produtivo.
Não pouparei esforços para que cada centavo confiado
ao Departamento de Exploração e Produção trabalhe canos·
co.
A turofa de descobrir petróleo abundante no Brasil é das
mais difíceis c se assim não fosse o~ pioneiros que nos antecederam o teriam feito, livrando o Pais das dificuldades que
hoje atravessa com o seu balanço energético desfavorável."
Este trecho do pequeno discurso do engenheiro e geólogo
Walter Campos i: que me parece muito importante que o Senado nele
medite. i'; um homem que, como disse, percorreu do escalão inferior
ati: ao mais alto, as posições que a hierarquia por mi:rito pessoal
acabou lhe proporcionando, c i: o primeiro que diz, com espírito de
humildade, que se esforçará para dcscobir petróleo mas que não i:
fácil tarefa, pois se o fosse já teria sido descoberto o petróleo, no Bra·
si!.
Disse mais ainda:
"Essa tarefa exige empenho c dedicação de todos, princi·
pulmente do pessoal técnico da Divisão de Exploração, mas o
sucesso depende, tambi:m, da existência do petróleo nas
bacias sedimentares. Estando ausente, será inútil esperar por
milagres que a tí:cnica não poderã operar,"
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, cu vejo galgar a posição que
coube, há mais de uma dezena de anos, ao Sr. Walter Link, um
engenheiro brasileiro cuja vida foi toda dedicada à PETROBRÁS. E
assim como no passado, nosso nacionalismo cpidi:rmico se satisfez
em fazer ataques ao notável técnico que foi o Sr. Walter Link, atri·
buindo a ele intenções de sabotagem que, na verdade, jamais realizou
e não deveria ter merecido este tipo de calúnia, hoje cu verifico que
Walter Campos, que nós tivemos a honra de caracterizar como o pri·
mciro brasileiro que assumiu a direçilo de um distrito de geologia c
de umu área enorme como era u área umnzõnicn, é ele membro
daquela equipe que se iniciou na PETROBRÁS, no antigo Dcpcx,
sob os auspícios da direção de Walter Link.
i'; o momento, Sr. Presidente, no meu entender, de se carne·
tcrizar, cxatumente, um ro:sforço honesto, sério c de se destruir, de
uma vez por todas, os tabus e as infâmias que acabam ganhando foro
de verdade, à força de serem repetidas.
Saúdo, nu presença deste Engenheiro brasileiro, o esforço que a
PETROBRÁS vem fazendo e hú de fazer, maior ainda, no sentido de
nos aliviar, nilo só no problema du nossa balança de pagamentos,
mus, sobretudo, na nossa dependência de fontes de energia. (Muito
bem! Palmas,)
O SR, PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Concedo n palavra
uo nobre Sr. Senador Heitor Dias, que falará em nome da Liderança
duARENA.

O SR; HEITOR DIAS (ARENA- BA. Como Lfdcr, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores, a Bahia
comemorou, ontem, cm expressivas solenidades, o primeiro ccntc·
nário do nascimento de Carlos Gonçalves Fernandes Ribeiro, ou segundo o butismo nfctivo com que o povo o denominou - Carlos
Ribeiro.
Seu pai, Joaquim Fernandes Ribeiro, natural de Sergipe, dedicou-se uo comércio·, c para o bom cxcrcfcio dessas atividadcs, procurou aprimorar-se na lngaltcrra. O trabalho c a visão pura os negócios propiciaram-lhe, na época, sólida base nnanccira que, infelizmente, não resistiu aos contragolpcs dos embates comerciais.
Sua mulher, a quem ele sobreviveu apenas dois anos, veio a falecer quando do nascimento do lilho. E assim, Carlos Ribeiro mal ini·
ciavu a jornada de suu existência, o seu berço, a barca, que no dizer
do poeta, "encalhou nu vida", achava-se sem mãos que o proteges·
sem c sem a meiga ternura que o pudesse embalar.
Mas, como sempre dentro da noite uma estrela aparece como
um ponto de luz, que se não ilumina, orienta, surge na vida do
inocente Carlos a r,gura angelical da Professora Emflia Matilde
Leão, que passou a cuidar da criança com a fé dos que crêem c o desvelo dos que amam. Matilde foi muito mais do que uma samaritnnn,
porque não se limitou à benemerência da caridade do instante. Mais
do que isso, fez-se milc nu resignação do sofrimento, nn dedicação do
ufeto, no martfrio das preocupações, e na alacridade das esperanças
que lhe surgiam aos olhos fisgadas no anzol do pensamento.
Ela mudou, sem dúvida, o curso de uma vida, c tudo fez na consciência de uma missão porque, tocada do mais puro amor, como nas
palavras de Fernando Azevedo, "sentia sobre si a mão de Deus". E,
ao salvaguardar uma vida, preservou um autêntico valor humano
que, com o correr do tempo, se impôs como um lúcido obreiro da
vida social.
Cresceu Carlos Ribeiro, mas sem a despreocupação natural da
idade, porque, desde cedo, o atormentava, pelo rigor da vida solitú·
ria e pobre, a construção de seu futuro, Lendo, estudando,
investigando, Carlos Ribeiro tomou muito cedo conhecimento das
terríveis distorções da vida social. Diante de uma sociedade enferma,
compreendeu que, para a aplicação da terapêutica, era de mister a se·
gurança do diagnóstico. E assim, sentia-se atraído pelo estudo do
Direito, cm cujos meandros se aprofundou. Bacharel, aos 19 anos,
cm Ciências Jurídicas c Sociais da turma de 1895, foi, por escolha
unânime, o orador da turma.
Começou as suas atividades públicas como Delegado cm
Alugoinhas; depois, Promotor cm Mocugê onde, então, escreveu
uma carta uo então Procurador Geral do Estado pura dizer-lhe que
não podia acusar pobres presos doentes, para os quais mais se ajusta·
vu a sala de uma enfermaria do que a cela de um cárcere.
O grande Nina Rodrigues toma conhecimento de suas palavras
e manda-lhe um livro com dedicatória autografada fazendo sentir
que um homem capaz e tão jovem como ele, que, insulado nas lonju·
ras do sertão, já descortinava aquilo que a ciência estava criando,
não podia continuar ali. E de fato a sua inquietude, os seus sonhos c
ns suas convicções abriram-lhe caminho para a Capital.
Ali, já em 1901, o seu talento o credencia a substituir Aurclino
Leal como Redutor Chefe do Dl,rlo da Bahla.
O Sr. Ruy Santos (ARENA aparte?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr, Ruy Santos (ARENA - BA)- Tive a honra de privar
com Carlos Ribeiro, clejll velho, andar alquebrado, Ouvi-o, cm mais
de uma oportunidade, debater problemas de criminologia na Sacie·
dudc de Criminologia du Bahia, Sei, como sabe V. Ex•, que ele tendo
sido Presidente, muitos anos, do Conselho Penitenciário, deu vida a
este órgão c, mais do que vida, deu sentimento de fraternidade c de
compreensão para com os dctcntos.
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O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA)- Muito obrigado no
aparte de V, Ex• No correr do meu discurso verá V, Ex• que essa
atividade do homenageado de hoje foi reconhecida e proclamado por
mim.
Continuando, Sr. Presidente:
O seu temperamento, a sua acuidade, a sua visão dos problemas

humunos, a sua

intcligê~cia,

a sua cultura, o seu inconformismo, a

sua combatividade, fizeram de sua pena um instrumento eficaz a ser·
viço da coletividude. Era o pensador e o artífice. Ao la~o ~os .a~ mirá·
veis artigos, das grandes reportagens, dos comcntâr1os InCISIVO~, a
capacidade invejável de saber distribuir as matérias, e preparar o JOr·
nal. Tinha, como poucos, aquela intuição tilo bem sintetizada nestas
palavras lapidares de Carlos Drummond de Andrade: "0 fato ainda
não cubou de acontecer, e já a mão nervosa do repórter transformou
em notícia." Polemistn extraordinário, sustentou campanhas
memor{lvcis, mas convencido sempre de que a palavra que teve com
0 nat missão criadora, só poderia ser usada com a preocupação de
construir.
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Nesta suo luta pelo aperfeiçoamento da legislação penal brusi·
!eira publicou, mais tarde, a "Psico-Sociologia Carceráriu do Norte
do Brasil", que veio a ser uma das suas últimas produções. Esse
trabalho, que revolucionou os assuntos penulísticos do Brasil e que,
pelas idéias avançados que defendia. acolhida embora prontamente
em centros estrangeiros, sofreu resistências muito fortes em nosso
País.
A Itália lhe reconheceu e proclamou a validade e a procedência
do< estudos, e das reformas recomendadas. E o tempo, que corrói
inexoravelmente os falsos preconceitos, acabou por permitir que,
entre nós, tumbi:m, se reconhecesse a procedência daquelas teses
pioneiras.

O saudoso Deputado José Maria de Alkmim. segundo sei,
tomou por modelo aquele extraordinário trabalho quando esteve à
frente da Penitenciária de Neves, em Minas Gerais.
Essa obra, que confirma o talento e a visão de Carlos Ribeiro é,
ainda hoje, um marco nos estudos da vida curccráriu no Brasil. razão
por que o Governo do Estado da Buhia, por iniciativa do Gover·
nador Roberto Santos e em solidariedade ãs comemorações do
fi se i: Marques dos Reis quem o diz, - "como jornalista nin· I• Centenário de nascimento do saudoso baiano, mandou reeditá-la
guém o excedeu''. é porque usava sempre a sua pena consciente da porque fonte de preciosos ensinos para a nossa mocidade acadêmica,
advertência de Rui, de que "Tri:s âncoras, deixou Deus ao homem: c para quantos se interessam pela matéria.
"o amor da pátria, o amor da liberdade c o amor da verdade."
Nu sua marcha incansável de cavaleiro andante das conquistas
Ele bem sabia que quando a imprensa se desvincula desses prin· do Direito, que nüo pode ser um refúgio de poucos, mas um pálio
cípios, deixa de ser a flsta da naçio porque se ofusca nas trevas das para tod"'· nas várias faixas das camadas sociais. niio lhe passou despaixões pessoais que impedem a imparcialidade, 'insunam as porcobido o problema do menor, já inquietunte naquela época. Eimulquerências, falseiam a verdade e estimulam o arbítrio. Se o lo, então, a elaborar, para conhecimento e deliberação do Governo
jornalismo não foi a sua ntividude única, foi a escola, e a inspiração do Estado, uma circunstanciada exposição de motivos em que a acuidos seus vôos mais largos e constantes no campo do Direito, onde dade do Professor dava as mãos u sensibilidade e ~ cultura do
não foi apenas o aplaudido mestre, mas, também, um lúcido pre· sociólogo. Ali, sobre defender estruturas plenamente adequadas à pocursor de idéias e de normas que os seus sentimento o inspiravam, e a lítica memorial desce a minúcia de substituir terminologias que a
experiência consagraria. O Direito pura ele não seria apem~> um realidade do problema repelia. Assim, em vez de "menor delin·
complexo de normas t~óricas, mas um conjunto de princípios que se qUente", "menor em erro social", A designação de "Juíz de Me·
haveriam de materializar na dinâmica da vida real. Pensador que era, nores", substituída, em decorrência da realidade de sua missão. por
não queria, tão-somente, a fórmula nova, estimulando umo realidade "Juiz Social de Menores" c ainda em vez de "Comissário de Mepossível: lutava, paralelamente, para desviar o curso de velhos nores", "Vigilante Social de Menores".
processos que se lhe afiguravam desumanos ou superados. Foi assim
Tenho informações de que - tiio utual ó o trabalho do insigne
com a publicação do seu "Paradoxos Penais", editado em 1919, no mestre- que a FUNABEM tomou a iniciativa de reeditá-lo agora.
qual pugnava pela reforma do Código Penal, insistindo em que os jí1 que a primeira publicação, pela Imprensa Oficial do Estado, da
grupos sociais descaminhados não poderiam, nem deveriam ficar à qual foi ele também ilustre c dinômico diretor, se acha totalmente
margem das conquistas do ciência e do alcance do manto protetor do c:sgotuda.
direito. Daí, a sua preocupação constante - na época praticamente
Nos assuntos em que especializou as suas leituras, foi um verdauma insolência ou um desafio -pela proteção nos direitos pessoais deiro.sábio.
das infelizes mulheres dos lupanares, as quais não deveriam supor·
Sentindo a correlação entre o estudo do Direito e o da Medi·
lar, ao mesmo tempo, o horror do infortúnio e a incompreensão dos cina, dedicou-seu esta última, com incursões que testemunham a sua
homens. E, no particular, os exogeros, ou melhor, os pruridos de capucidude intelectual c a sua sede de saber. Assim i: que foi Secre·
uma reaçiio que era muis fruto do preconceito do que da razão eram
tário-Gen1l da Sociedade de Medicina Legal, fundada pelo grande e
tais que as interpretações dos textos legais se faziam revestidos da festejado Oscar Freire, umu dus glórias do mundo mi:dico brasileiro,
mais torpe ignomínia.
que veio u convidíl·lo mais tarde, consciente do sea valor. depois de
Assim, se a lei agia contra os roptos dos Jures, entendia-se que ter mantido com ele ruidosa poli:micu sobre ussunto mi:dico, para re·
nuo poderia merecer tal proteção a filha de um:1 rameira, cuja prc.cntuntc oficial do Estudo no Congresso de Medicina que iria reamorada aleguvu·se, não seria um lar, porque simples prostibulo. lizar-se em Silo Paulo, em 1915, Carlos Ribeiro, sábio, porém
Desse modo, sob a invocação de um falso pudor. cometia-se um pe· humilde, nuo aquiesceu ao convite. Homem de açilo, imprimiu
cado maior, com o desrespeito nagrante dos direitos da pessoa sempre uo si!U trub~llho o muis c:sponttinc:o cntusiusmo, que Erasmo
humann.
considcruvu umu gr~mdc virtude, Eru cxutamentc: cssu u forçu propulSob a inspimçilo de seus elevados principias, Carlos Ribeiro sont de suus inquictttçõcs de intdcctuul, c de: suas vigí!ius de permuinsisti:1 cm analisar o crime em funçilo do criminoso. Assim, em har· ncnte cstuduntc. Foi sob essa inspiruçrio que resolveu dcdicur-sc li pomonia com o aforismu médico de que "nilo há doenças. mas doen· lítica. fu1.cndo·u. como deveria f1t1.cr ti arte de: bem servir t1s h:gitimus
tcs"~ tumbém paru ele: ni\o haveriu crimes, mus sim criminosos. Estes,
aspirações colctivus.
cntilo, haveriam de ser compreendidos e onnlisodos em funçilo de
Deputado Estadual em várias legislaturus, nu di:cuda de 20, os
cuusns divcrsns, o que por isso mesmo exigiu julgamentos diferentes.
seus pronunciamentos e seus pareceres enriquecem o acervo cultural
Com tal concepção, foi Cnrlos Ribeiro o primeiro odvogndo, nn d:t Assembléia 'Lcgislativtt du Bahiu. Nunc:t foi um nr:utro, posição
Buhiu, a levur pura o júri os problemas da medicina forense, e 11 nilo l!UC niio se ujustmiu i1 sua personalidade, j{l que +1 neutmlidlidc ou é
prescindir dos lnudos pcricinis nos réus. Estn sun conccpçuo e scnsi· covurdiu ou í: convcniênda. Em quulqucr dus hirótcses, li ornissiio
hilidudc fizeram com que ele fosse eleito Presidente do Conselho que 110 di1cr do !_!rlllldC prcgndnr "é O f!CCíldll llliC SC f111 nilo
Pcnitcncií1rio, a cujn frente, por seus mi:ritos e pelo suo dedicoçilo ~ fa~:cndo", Eru u/iudo de S~:vcrino Viciru. lJUC nwrcou. sem dúvida,
cuusu, permuneccu, cm pleno munduto, por vinte unos sucessivos,
umu grunde lídcrtlll!;<l no s~:u tempo, na Bahia. Recusou sempre os
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convites para o exercício de mandato federal. Sentiu-se, pela prepon·
dcrimcia de razões afetivus c pelas raízes profundamente fincadas na
terru e nu ulmu de suu gente e de sua ramília, inseparavelmente vinculada il sua Bahia querida.
Bem se ajustaria em sua boca, parafraseando-os, aqueles versos
sentimentais de Álvaro Campos, que não é outro senão Fernando
Pessoa:
"Ó, terras do Brasil,
Ú, terra onde nasci,
Por muito que eu goste delas
Indu gosto mais de ti."
Apesar de vida tão dinümícn e de tantas atividndes incessantes e
profícuas, Carlos Ribeiro morreu pobre. Repeliu sempre o enrl·
chlssez-vous, aconselhado por Luiz Felipe, de França, nos seus súdi·
tos, o que cm verdade pouco valeu no soberano para a segurança do
seu trono. Ele niio lutava para ter. Pugnava para ser, para afirmar-se
como cidadão consciente de sua pátria, usando, assim, o cérebro
para criar, e as mãos para construir. Onde houvesse um preconceito,
aí estava para desfazê-lo ou condená-lo.
Vamos encontrá-lo na primeira linha em favor dos direitos da
mulher. Era uma convicçiio, mas bem poderia ser um tributo sen·
timcntal il memória de sua inesquecível Emília Matilde Leão, que na
terra lhe fora a mãe, e no céu seria uma santa a mais para sua doraçiio.
Dai a sua posição cm favorda eleição das mulheres pura a Aca·
demia de Letras, lutando contra um preconceito que, como todos
eles, são, no dizer da Condessa de Blessington, "correntes de ferro
forjadas pela ignorância, a fim de manter os homens separados".
Niio podendo decidir na luta, já então travada na Academia Brn·
sileira de Letras, volta-se para a sua congénere no seu Estado, e vê
vitoriosa a sua idéia e recompensado o seu esforço com a eleição da
Dra. Edite Gum~c Abreu para a Academia de Letras da Bnhin, o pri·
mciro sodalicio no Brasil dessa natureza a receber, cm seu meio, uma
mulher que- faça•sejustíça- tem sabido dignificar a sua vitória,
honrando as Letras com o fulgor de sua inteligência.
Se o homem não é aquilo que esconde, mas aquilo que faz, de
acordo com o admirável pensamento de Emanuel Mounicr, Carlos
Ribeiro há de ser visto como um homem afirmativo, trabalhador, in·
cansflvel, lutudor intimeruto, ou numa só rruse, .. homem de ação",
isto é. "cabeça Jiguda ao braço", socorrendo-me, neste passo, da
fecunda imaginação do ilustre e saudoso Prof. Jaime Junqueira Aires.
De sua união com Da. Alei de Amélia de Sá Menezes e Abreu Ri·
beiro, descendente dircta de Mem de Sá, deixa uma prole que lh~
herdou as virtudes c lhe honra, a saudosa memória, festejando-a
permanentemente no culto de seu a feto e com tanta justiça, reveren·
ciada hoje, com o respeito c o apreço de seus concidadãos.
A Bahia lhe retribui, agora, u fecundidade do seu trabalho e o
accndrado amor que, invariavelmente, lhe tributou. Ele foi sempre
um prisioneiro afctivo da Buhia. Dela não quis sair para lugar nen·
hum. A Bahiu era a sua terra, o seu ninho c o seu mundo. Vem·
me, u propósito, neste instante, uma passagem que li, não me
recordo onde: Vale lnclam, indagado por que voltava de muda pura
o México, depois de viver cm tantos pulses, deu cstu surpreendente
respostu: porque o México se escreve com u""·
Carlos Ribeiro sentia·sc preso à Bahia, n~o porque ela se cscre·
vessc com "h", mus porque lhe era "o ninho murmuroso de eterna
poesia", mas, sobretudo, porque berço de nossa história e núcleo das
melhores tradições do Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Nos termos do in·
ciso VI, Art. 16, do Regimento Interno, concedo u palavra uo
Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB - PB. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A duta de hoje, 24 de março, assinala o aniversário de umas dus
mais antigas c vcncrúvcis instituições do nosso País- a Santa Casa
de Misericórdia do Rio de Janeiro.

Fundada pelo Padre José de Anchietn em 1582, pura socorrer os
componentes de uma esquadra espanhola, atacados pela peste, aquela benemérita organizaçào vem prestando, ininterruptamente, os
mais relevantes serviços à populaçào carioca ao longo dos últimos
trezentos e noventa e cinco anos.
Assim é que, a par do permanente atendimento nos enfermos, te·
ve papel destacado no combate às grandes epidemias ocorridas
naquela cidade, como as da cólera, febre amarela c varfoln.
Pioneira em importantes iniciativas, dois unos após n descoberta da vacina contra n raiva, cm Paris, cm I 886, a Santa Casa
fundou o Instituto Pasteur, com o que dava inicio, no Brasil, à
profilaxia da hidrofobia, e, em 1948, instalava o primeiro Banco de
Córneas do País.
Uma das mais antigas Irmandades da América Latina, teve cento e cinqUenta e oito provedores, de Martim de Sá no Dr. Eduardo
Bahouth, que dedicaram o melhor de suas vidas aos ideais de servir
e educar. Entre eles, Governadores-Gerais, Vice-Reis, Chefes de Gabinete do Império e da República.
D. Pedro 11, sempre impressionado com o trabalho ali descn·
volvido, assistiu, com freqUência à missa dominical na Capela lm·
perial da Santa Casa, c, como aquele Imperador, vinte c um Chefes

de Estado, de D. Pedro I ao General Ernesto Geisel, visitaram a pia
instituição.
Muitos dos maiores médicos brasileiros fizeram escola no se·
culur cdincio da Rua Santa Luzia.
O Sr. Benjamim Farah (MDB -

RJ) -

Permite V. Ex• um

apurtc'!

O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Com muito prazer,
Senador Benjamim Fnrnh.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Precisamente quando
V. Ex• chega a esse ponto em que se refere aos grandes médicos que
têm passado por lá, eu me permito npartear V. Ex•, para dizer da
oportunidade do seu discurso, do seu brilhante discurso,
homenageando uma instituição benemérita, uma instituição exiraor·
dinárin, a maior instituição hospitalar do Rio de Janeiro, e, sem dO·
vida, do Brasil, que é a Santa Casa de Misericórdia. Recordo-me
com imensa saudade dos tempos em que lá csti.ve como estudante,
aprendendo em diversas enfermarias, onde os meus professores
ministravam as suas aulas, c posteriormente como interno, assistente
do grande professor Magalhães Gomes, que, graças a Deus, está vivo
até hoje, e é um dos grandes cardiologistas do Brasil. V, Ex• tem
toda a razão, quando se refere à plêiade de eminentes professores sâ·
bios, que u história recolheu, todos eles, com uma presença na Santa
Casa. Era o professor Francisco de Castro, o chamado "divino
mestre", o professor Miguel Couto, de imorredourn memória, o pro·
fessor Brundilo Filho, o professor Austregésilo, o professor Aluísio
de Castro Filho, Francisco de Castro e tantos outros que poderíamos
citar aqui, e agora. Realmente a Santa Cnsu tem acolhido, através
dos tempos, figuras extraordinárias da Medicina,
figuras
respeitndfssimas, nua só no Brasil, mas com projeçào lá fora, nos
puises de alta cultura. A Santa Casa é, realmente, uma instituição
benemérita, que atende a toda essa pobreza e que também tem for·
mudo médicos para toda a Nação Brasileira. Dou meus parabéns n
V. Ex• eu minha irrestritu solidariedade, estendendo n minha snudn·
ção àqueles que têm mantido o fogo sagrado dessa extraordinária ins·
tituiçilo c cumprimentando, efusivamente, o provedor da Santa.
Cusu, que 1: o Ministro Afrânio Costa; e o seu incansável colabora·
dor, o Diretor du San tu Casa, Dr. Zurur.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB) -Agradeço o aparte
do Senador Benjamim Furuh, representante ilustre do Rio de Jn·
neiro, onde aquela benemérita instituição, completando hoje 395
unos, vem prestando os mais relevantes serviços, sobretudo à classe
pobre du capital espiritual do Brasil, que é o Rio de Janeiro.
O Sr, Henrique de La Rocque (ARENA V. Ex• um upurtc?

MA) -

Permite
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O SR. RUV CARNEIRO (MDB- PB)- Com muito prazer,
Senador Henrique de La Rocquc.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - No
momento em que V. Ex• saúda c enaltece a Santa Casa de Miscric6r·
dia do Rio de Janeiro, por haver a mesma completude 395 anos de
existência, peço para incorporar ao discurso que está a proferir a
meu aplauso. Naquela Santa Casa, como bem assinalou o nobre
Senador Benjamim Farah, onde têm pontificada grandes mestres da
medicina brasileira, naquele santuário de estudos, ande a ciência
encontra campo propício para o seu progresso c pura a sua contínua
e permanente investigação, nesta.Santa Casa, onde tantos provedores- citarei apenas os três últimos, os eminentíssimos Ministros
Lafaicttc de Andrada. Afriinio Costa e, atuulmcnte, o Dr. Eduardo
Bahouth- deram- c o Dr. Bahouth o tem dado de forma enfática
-o maior do seu entusiasma, da sua dedicação, do seu esforço, para
que ela continue sempre como um exemplo de dedicação humana
àqueles que dela têm necessitado, nas horas difíceis da sua existéncia.
V. Ex• sabe bem, coma nós outros, que dos seus Estatutos, - c de·
vo dizer que sou Conselheiro da suá mesa, está dito que nós, que
compomos a Mesa da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro,
temos direito, apenas, à sepultura rasa. Ela deseja, com a sua tradi·
ção e com a sua legislação, marcar a humildade como religião e
como crença. Louvo, pois, V, Ex•, por enaltecer uma instituição que
tem prestado tão relevantes serviços. E nesta hora é de se enaltecer
também o esforço permanente do seu Diretor Geral Dahas Zarur
que, noite e dia, luta pelo seu progresso e pela sua permanente
eficiência.
O SR. RUV CARNEIRO (MDB- PB)- Agradeço o aparte
do ilustre representante do Maranhão, Senador Henrique de Lu
Rocque, que faz parte do Conselho da Santa Casa de Misericórdia e
acaba de citar as figuras preeminentes que têm dirigido os destinos
daquela benemérita instituição.
O Sr. Gustavo Capanema (ARENA- MO)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. RUV CARNEIRO (MDB- PB)- Ouço com prazer o
aparte do eminente Senador por Minas Gerais, o genial Gustavo
Cupanema.
O Sr. Guotavo Capanema (ARENA - MG)- V. Ex• não me
desvanece mas, me confunde, me atordoa, com esse exagero gene·
raso com que se refere 11 minha pessoa. Apenas direi duas pu lavras: a
Santa Casa de Misericórdia, do Rio de Janeiro, i: uma das mais im.
portantes instituições bencmí:ritas do mundo. Os apartes anteriores,
que sobre ela proferiram os dois Senadores que acabam de falar, tra·
duzem de modo eloqtlentíssimo, o merecimento do Santa Casa de
Misericórdia, do Rio de Janeiro. Nilo quero descer a maiores consi.
derações mas louvo a V. Ex• por ter tomado a iniciativa de trazer ao
conhecimento do Senado essa data tão gloriosa em que ela esta come·
morando mais um ano de sua existência tricentenária.
O SR. RUV CARNEIRO (MDB- PB)- Preclaro Senador
Gustavo Cupanema, quando tenho a honra de receber aparte de
V. Ex•, neste Plenário, sempre o classir.co de genial representante de
Minas Gerais, porque V. Ex• i:, realmente, genial. Desde quando o
grande Getúlio Vargas entregou a V, Ex• a Pasta da Educação, vem
V. Ex• demonstrando ser justo o prestigio excepcional de que des·
fruta e a c\assilicaçào que estou lhe dando.
Muito agradecido a V, Ex• pelo aparte valioso com que ilustra
as minhas modestas palavras de homenagem à Santa Casa de Miseri·
córdia do Rio de Juneiro que, hoje, estll completundo 395 anos de
existênciu, funduda que foi pelo Pudre José: Anchieta.
O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- V. Ex• me di1 licença de
um upurtc?

O SR. RUV CARNEIRO (MDB- PBI- Com muita honru
Senudor Dunton,
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O Sr. Danton Joblm (MDB - RJ)- Felicito V. Ex•. Sr. Se·
nador Ruy Carneiro, pelas palavras com que assinalou a passagem
de mais um anivcrsúrio de uma das instituições mais beneméritas
deste Pais: a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, criação
do grande Apóstolo do Brasil, Josê de Anchieta. Há vúrios sêculos,
ela vem prestando serviços inestimáveis, direi mesmo inexcediveis à
populaçõo do Grande Rio, no terreno da assistência social. Essa
assistência inspira-se não apenas n~1 solidariedade social, mas na
mais autêntica caridade cristã, pois a nossa Santa Casa jamais
perdeu sua inspiração evangí:lica, que animou o seu Patrono. Sua
provedoria. hoje entregue ao irmão Eduardo Bahout, assistido pelu
dedicação e competência de Dahas Zarur, tem subido manter e
enriquecer as tradições v~:ncrávds da Instituição.
O SR. RUV CARNEIRO (MDB - PB) - Agradeço ao
prezado amigo e irmão da Santa Casa de Misericórdia. Senador
Danton Jobim, porque ambos pertencemos àquela benemérita lns·
tituição, o seu mugnílico aparte, que expressa, com o brilho da sua in·
teligi:ncia, o conhecimento que tem de como funciona a Santa Casa
de Misericórdia, que hoje em festa, no Rio de Janeiro, comemora
com grande efust1o os seus 395 unos de existência a serviço especial·
mente da população pobre da terra carioca.
Continuo. Sr. Presidente:
Sua sede hospitalar·educacionul é hoje constituída por seis
hospitais, quatro educun dá rios, uma colónia de férias, dois abrigos
para senhoras idosas, duas maternidades, creche, etc. e suas instala·
çõcs dispõem do que existe de mais moderno no campo cientifico e
pedagógico. Conta com 1.644 leitos, 70 enfermarias e 65 ambulató·
rios. Seus educundários abrigam cerca de 1.000 alunos.
Em 1976 prestou 148.605 atendimentos e 14.217 internamentos.
Licenciado para tratamento de saúde, o eminente magistrado
Provedor Ministro Afrânio Costa, foi substituído pelo Dr. Eduardo
Bahouth, :mtigo Procurador Geral da República e que ingressou na
Misericórdia, em 1962, ocupando os mais elevados cargos da venerá·
vcl instituição. Por singular coincidéncia, o Dr. Eduardo Bahouth in·
gressou na Misericórdia pelas mãos do preclaro Ministro Mránio
Costa, dois magistrados que, durante longos anos. serviram à Justi·
çu. sendo que o Dr. ,Eduardo Bahouth foi Procumdor·Gcral da
República.
Nada mais justo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que aproveitar
o ensejo pura expressar o reconhecimento do Brasil ao excepcional
trabalho realizado pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janei·
ro c enviar ao seu operoso Provedor, Dr. Eduardo Bahouth. ao seu
dinâmico Diretor·Gerul, Dr. Dahas Zarur, ao seu brilhante corpo
m~dico, às dedicadas Irmãs de São Vicente de Paulo e ao seu elicien·
tt: funcionalismo, nossos mais nrdcmtc:s votos de continuado
progresso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- A Mesa associa·se
iJS justas homenagens prestadas pelo ilustre Senador Ruy Carneiro ii
benemc!ritu instituiçilo que c! a Santa Casa de Misericórdia do Rio de
Janeiro, c l'arú ~10s seus dirigentes u comunicação. de ucordo com u
proposição aprcsenwda por V, Ex•
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) requerimento que será lido pelo Sr. (o.secretúrio.

Sobre a mesa,

elido o seguinte:
REQUERIMENTO No37, DE 1977
Nos termos do llfl. 233 do Regimento Interno. requeiro trunscri·
çi1o nos Anais do Senado do editorial "Uma Lição de Brasil", do
Correio Brazll\ense, edição de23 do corrente.
Sula das Sessilcs, 24 de março de 1977.- O•lrcsl'elxolra.
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - f)e acordo com o
urt. 233, ~ 1•. do Regimento Interno, o roquerhnento sorú submetido
ao cKamc Un Comissno Dirctoru.
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Sobre a mesa, requerimento que serlt lido pelo Sr. I•·Sccrctúrio.
~lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 38, DE 1977
Nos termos do urt. 280 do Regimento Interno, requeiro a retira·
da, cm carlller definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 3, de 1977,
de minha autoria, que altera e revoga dispositivos da Consolidaçilo
das Leis da Previdência Social c dú outras providências.
Sala das Sessões, 24 de março de 1977.- Jessé Freire.
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto).- Este requerimento
será publicado e incluído em Ordem do Dia, de acordo cóm as
disposições regimentais.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José: Guiomard - Evandro Carreira - José: Lindoso - Jessé:
Freire - Domício Gondim - Marcos Freire - Paulo Guerra Teotónio Vilela - Gilvan Rocha - Dirceu Cardoso - Roberto
Saturnino- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton Jo.
bim- Gustavo Capanema- Benedito Ferreira- Saldanha Derzi
- Leite Chaves - Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Paulo Bros·
surd- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Está finda a Hora
do Expediente.
Passa-se il

ORDEM DO DIA
Item I:
Votaçüo, em turno único, do Requerimento n• 19, de
1977, do Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando tenham
trumituçüo cm conjunto os Projetes de Lei do Senado n•s
190, de 1975, e 91, de 1976, dos Senhores Senadores Gilvan
Rocha c Orestes Qué:rcia, que dispõem sobre a publicidade e
controle de medicamentos.
·
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.) Aprovado.
A Prestdência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR .. PRESJDENTE (Amarai Peixoto) -Item 2:
Votação, em, turno único, do Requerimento n• 23, de
1977. dos Senhores Senadores Lourivul Baptista e Ruy
Santos, solicitundo a transcrição, nos Anais do Senado Fe·
dcrul, dos discursos proferidos pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente du República, General Ernesto Geisel e pelo
Senhor Ministro Armando Falcão, no dia IS de março de
1977.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.) Aprovado.
Será fcitu a transcriçilo solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO SE·
Nl/OR PRESIDENTE Dtl REPOBL!CA:
"Agrudcço a presença dos Senhores Ministros para comemorar
o terceiro universúrio do nosso Governo. Agradeço as palavras do
Ministro Armando Falcilo, principalmente no que se refere à con·
dutu. idéias e principies que nos orientaram neste período.
· Devo dizer que procurei nestes trôs anos ser fiel aos principies
que constituem u husc doutrinltriu du nossa Revoluçilo: desenvolvi·
mcnto c !'cgurunçu, Procurei ser lid uo passado, dundo continuidudt:

à açilo dos Governos que me precederam, não só em relação uos ates
que eles iniciaram, como identificado com idéias que nortearum u
sua utuuçilo.
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O desenvolvimento, como tenho caracterizado, e hoje em dia
creio que 'linalmentc se conseguiu um consenso a esse respeito, deve
ser um desenvolvimento integrado. A falsa idéia de que o nosso
desenvolvimento deveria ser somente económico creio que hoje cm
dia jit não mais subsiste.
Nós, realmente, nestes trôs anos, trabalhamos muito, vencemos
dificuldades, encontramos situações adversas, na sua maioria vindas
de fora, mus conseguimos nos desenvolver. Economicamente cres·
cem os mais de 20 por cento e atingimos já uma renda per caplta da
ordem de 1.100 dólares. Enfrentamos uma série de problemas no ba·
lanço de pagamentos, que hoje em dia se apresenta com perspectivas
mais favoráveis. Lutamos tenazmente, uma batalha tremenda,
contm uma doença crónica deste Pais que é a inOação, Não sei até:
onde poderemos chegar, mas continuaremos certamente com segu.
rança, com esforço, a combater esse grande adversário, com que o
Pais convive há longos anos e que nos corrói não só economica·
mente, mas até no sentido moral. Crescemos muito, na agricultura,
na pecuúria, na indústria e procuramos c'ada vez mais nos tornar
independentes das pressões económicas que podem vir de fora,
seja no campo du energia, seja no setor de insumos básicos, das matí:·
rias-primus essenciais.
També:m nos desenvolvemos no sentido social. Sempre se criti·
cou o Brusil pela má distribuiçüo de renda, esquecido de que pratica·
mente o Brasil nüo tinha renda. Hoje, graças à atuaçilo no. campo
social, do Ministério da Previdôncia, do Ministério do Trabalho, do
Ministério da Educaçüo, dQ Ministério da Saúde, do Ministério do
Interior, creio que a situaci\ti'do Brasil está bem melhor. Está muito
longe de ser aquilo que·deve, muito longe de ser aquilo que nós ambi·
cionumos. Mus sem dúvida progredimos. A situaçilo social do Brasil
hoje é: bem melhor do que cru ontem e amanhã certamente ainda será
bem melhor.
Crescemos tumbé:m e nos desenvolvemos no campo politico, em
que pesem opiniões contrárias. Fula-se muito em distensão. Mas eu
tenho dito que nós devemos procurar um modelo nosso. Se procura·
mos um modelo nosso no campo económico e no campo social,
temos de procurar um modelo nosso também no campo politico.
Nüo devemos copiar o que os outros fazem, porque as condições são
diferentes. Temos de procurar umu politica para o Brasil que corres·
pondu it índole de nosso povo, ao estágio de civilização em que nós
estamos c também às nossas características físicas. Temos, sobre·
tudo, de estabelecer uma organização politica que valha, que seja
pruticudu. que não fique apenas registrada no papel, para uso e gozo
duqueles que apenas lêem e que não tôm responsabilidade na açilo.
Nesse sentido, creio que temos progredido. No meu Governo se rcali·
zarum duns eleições, uma em 74 e outra em 76. Ambas foram eleições
livres, o povo se m~mifcstou como quis, votou como quis c, sobre·
tudo, demonstrou u suu confiança no Governo pela elevada taxa de
comparecimento, ou seju, pelo reduzido número de abstenções.
Claro que esse progresso, no campo politico, tem de ser paulatino,
tem de ser gradativo e lento. Ele é: função também do desenvolvi·
menta económico e social, e é função sobretudo dos homens, dos
nossos dirigentes, da nossu elite, do grau de compreensão que ela
venhu u ter dos nossos problemas.
Em fuce disso, é cluro que eu devo maniFestar a minha satisfaçilo
por havermos chegudo no dia de hoje. Não realizamos absoluta·
mente uquilo que imagini1vamos, aquilo que idealizávamos. Esta·
mos muito longe dos objetivos que mentalmente eu e qualquer um
dos Senhores Ministros se tenham fixado uo assumirmos o Governo.
Mus, sem dúvidu, realizamos e cuminhumos para a frente. Isso é:
importanle.
Nu nossa politica exterior, o Brasil hoje é: outro. ê uma Naçilo
que o mundo conhece, a Europa conhece, o Japilo conhece, os Esta·
dos Unidos conhecem. E fazemos tudo isso com o maior espírito
pacifico que se possa ter. Convivemos com todas as nações da Amé·
rica c pmticamentc com todas do mundo, exceto Cuba, com u qual
não temos relações, num ambiente de harmonia, de tranqUilidade, de
respeito m(l!uo. Claro, que sempre defendendo a nossa soberania, as
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nossns prerrogativas c us nossas necessidades, sobretudo de descn·
volvimcnto.
Rcst:t ainda muito por fazer. Nem lenho cu o sonho de realizar
tudo que rcslu por fazer. Essa será tarefa do Governo que daqui a
dois unos vier u se instulur no País. Nestes dois anos que nos faltam.
sem dúvida, cominuarcmos a trabalhar com o mesmo espirita, com o
mesmo esforço, com o mesmo interesse, inteiramente voltados para a
Nação.
Quando ussumi o Governo, declarei que não tinha compromissos com ninguém u não ser com a Nação. Hoje, continua a ser assim:
não tenho compromissos pessoais de qualquer natureza. Tenho, sim,
compromissos com o povo brasileiro e, estes, se Deus permitir, haverei de cumpri r.
Por fim. quero agradecer aos Senhores Ministros a colaboração
que me dcrum ncstro:s tras unos e que certamente continuarão a dar.
Sei que muitos trabalham com sacrifícios: sacrilicios familiares, sacrifícios de ordem pessoal, s~crilicios financeiros e assim por diante,
mas ucho que o trabalho compensa e vale a pena."

E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
MINISTRO ARMANDO FALClO:
"Senhor Presidente Ernesto Geisel:
Três unos de tmbalho intenso, de esforço deliberado e lúcido,
trós anos de dedicaçiio integral ao Brasii'completa hoje Vossa Excelênciu, nu qualidade de primeiro.maiidatârio da Nação.
Em todas as horas, nan\reas de Governo mais distanciadas e
complexas, sem omissào...ou atraso, presente e atuante esteve e está
sempre Vossa Excelência. Chefe que cuida e comandà, deixa em cada
ato ou atitude a marca da competência e do preparo, sedimenlados
no estudo e na meditaçilo.
Exercitando, em conjuntura diflcil, o mandato da responsabili·
dade m:ixima, Vossa Excelência conduz o Brasil com firmeza e
serenidade, com justiça e longanimidade, jamais ficando aquém ou
indo além das atribuições genuínas do cargo.
Presidente du República, Presidente da Revolução, í: o exemplo
vivo da autoridade austera c vertical, enérgica e comedida, que
govcrm1 sem personalismo, sem violência e sem ódio, sem vacilações
c sem abusos, cumprindo, normalmente, a Constituição e as leis
comuns, c aplicando, de modo restrito, os diplomas extraordinários,
que os fatos exigiram como instrumentos ágeis da segurança interna,
da paz pública, do combale à corrupção, do trabalho pacifico e construtivo, da liberdade com responsabilidade, do desenvolvimento harmónico e integral do Pais.
Tem Vossa Excelência, Senhor Presidente, uma visão nítida e
uma concepçilo clara dos graves problemas do mundo deste século,
em que o Estudo se vê permanentemente amea~ado pela ação
subversiva, totalitária e avassaladora, ostensiva ou disfarçada, a
exigir dos democratas modernos uma atuaçào corajosa ·e objetiva,
pronta c eficaz, que enfrente e domine, com rapidez e vigor, as lenta·
tivns de transformur o homem em escravo de tiranias implacáveis.
Lembrou, certa feita, Vossa Excelõncia, que se abrisse uma ja·
nela e se olhasse para fora, a fim de constatar que, num quadro
universal turbuelnto e confuso, o Brasil constrói em tranqUilidade
uma civilizução de desenvolvimento e segurança,' na qual o clima i: de
igualdade de oportunidades pura lodos, de confiança e estabilidade,
de ordem c progresso, só não se admitindo arremetidas contr!lrias às
instituições que sustentam e preservam o interesse nacional mediu to
c imediuto,
Nestes três unos de Governo, cresceu e consolidou-se u lide·
runçu de Vossa Excelência, que nu fê c no respeito do povo encontra
inspiraçi!o c estimulo renovudos, Uma das provas insofismllveis do
upoio popular ii suu obru de governunlc foi u vitória da ARENA nus
eleições de 76, por umu muioriu superior u cinco milhões de votos,
Nu cumpunha eleitoral, livre c trepidante, o engajamento democrútico de Vossa Excelência foi di relo e pessoal, nos encontros em
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prnçu públictl com o povo, 4ue suncionou a dirctriz prt:sidencial na
irrespondível manifcstuçiio das urnas.
Seus atos de Governos, invariavelmente medidos e meditados,
s:io sc8ur~m1cntc entendidos pelos brasileiros, com a inevitável cxceçiio dos que colocam a paixão política ou ii obsessUo contra-revo·
lucion:íria acimu do julgamento imparcial.
Com a franqueza que não lhe falia, tem dito e repetido Vossa
Exccli:nciu que muito ji1 se fez: mas que muito ainda há que fazer,
muito uindu há que aperfeiçoar nos planos económico social e
politico. Almcju-se a constante evoluçuo, pretende-se a moder·
nizuçào utuulizudoru. E o Governo, em circunstância ulguma, pro·
curou assumir uma atitude de infalibilidade ou superioridade preten·
siosu, cm que litlhus csporildicas não pudessem repontar. A adminis·
tmcào dt: Vossa E.xcclênciu, por isso mesmo, vê na crítica judiciosa e
dcsupuixonad:l umu contribuiçiio importante e patriótica, recha·
çando, porí:m. a contestação,~~ contru-revo!uçào, o desafio a 64, que
vez por outro uparcntam desconhecer a verdade definitiva, segundo
"qut~l o Brasil mudou e não recut~rá a um passado que repudia.
O que Vossa E.~ccli:ncia está realizando, na linha de continuidade revolucionária dos seus eminentes antecessores, Presidentes
Custello Branco, Costa e Silva e Emílio Mi:dici, obedece a inspirações e princípios permanentes e profundos, que estilo na base dos
destinos do Brasil.
Ao mesmo tempo cm que expressamos a Vossa Excelência,
nesta oportunidade, a nossa mais integral solidariedade pelas iniciativas pcrtint:ntcs ao pleno cxtrcicio dos direitos de soberania c
indcpcndí:ncin nacional, ultimamente manifestadas, os Ministros de
Estado cumprimentam Vossa Excelência, na data de hoje, e rogam
ao Todo-Poderoso que o ajude, na missão árdua e espinhosa, mas
tambõm nobre c fascinante, que i: u de Presidente do Brasil."
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) -Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senudo n• 116, de 1976, do Senhor Senador Fausto CasteloBranco, que inclui entre as atribuições do MOBRAI.. a difusiio de rudimentos de educação sanitâria, lendo,
PARECERES, sob n•s 1.036 a 1.038, de '1976, das Co·
missões:
-de Conslltuiçào c Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto:
-de Educação e Cultura, favorável ao projeto com
emenda que uprcsenlu de n• 1-CEC: e
-de Saúde, fuvorúvel no projeto e t1 emenda da·Comis·
são de Educ:~ção e Cultura.
Em discussão o projeto eu emenda. (Pausa.)
Ntlo havendo oradores, declaro-u encerrada.
Em votuçào o projeto. sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o uprovum, queiram permanecer senltldos, (Pausa.) Aprovado.
IÔ o scguin1e o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l16, DE 1976
Inclui entre as atribuições do MOBRAT. a difusio de rudimentos de Educação Sanitária.
O Con~rcsso Nucionnl decreta:
Art. I• i!. incluída entre us atribuições da Fundação Movimento Brasileiro de t\lf:~betizuçi!o - MOBRAL, u difusão sistcm!\tica de cnsinumcntos bàsieos de Educação Sanit!\riu.
t\rt. 21• Ouvidos os Ministêrios du Educaçào e Cultura c o da
Saúde, o Poder Executivo rcgulamcnlurá cstu lei no prazo de noventa (90) dias.
t\rt. 31• Silo mantidas as disposições u1inen1es uo MOBRAL da
Lei n' 5.379, de 5 de dezembro de 1967 c do Decreto-lei n• 665, de 2
de julho de 1969; o estabelecido na Lei n• 1.920, de 25 de julho de
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1953, sobre objetivos c estrutura do Ministério du Saúde c o que
dispõe a Lei n• 5.829, sobre programas de Educação Nutricional.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas us disposiçõt.'S cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Em votação a emenda da Comissiio de Educuçi!o c Cultura.
Os Srs. Scnadorc~ que a nprovnm, queiram permanecer scn·
tudos. (P:JUsu.) t\provudu.
A m:1tí:ria vai à Comissão de Redução.
(; u seguinte u emenda uprovudu:
EMENDA N• I - CEC
Dê·sc uo art. l•do projeto" seguinte redução:
"Art. I• (; incluída entre as atribuições du Fundação
Movimento de Alfabetização - MOBRAL. u difusão
sistem[ltica de noções de saúde, higiene c alimentação."
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) -Item 4:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidude, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1976, do Senhor Senador Benjamim Farah, que dispõe sobre declarações de
doação do próprio corpo ou parte dele pura fins de utilizações post mortem, c dá outras providências, tendo
PARECER. sob n• 965, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com
voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro.
Em discussão o projeto.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
(;lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 39, DE 1977
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento du discussi1o do Projeto de Lei do Senado
n• 223. de 1976, a fim de ser feita na sessão de 22 de abril próximo
vindouro.
Saiu das Sessões, 24 de março de 1977.- Benjamim Farah.
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - De acordo com a
deliberação do Plenário, o projeto voltará à Ordem do Dia cm 22 de
abril próximo.
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Esgotada u matéria
du Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello, orador
inscrito.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Trato hoje de direitos humanos, mas não para debater o assunto
com vistas aos princípios da autodeterminação dos povos c da nãointervenção que, como se sabe, não rcrmitem a uma nação interferir
cm questões internas de outra, prescrvundo-se, em tais condições, o
principio da igualdade jurídica dos Estudos, como 11inda ontem assinalava neste Plenário o nobre Líder Eurico Rczende.
Ocuro hoje a Tribuna rara realçar que o "fuç11 o que cu digo c
não o que eu faço" nuo dí1 autoridade u ninguém, tanto como é indispcnsilvel a concordância entre u lltitude tomada no campo exterior e
11 ação seguida no campo interno a fim de que o homem de governo
alcance 11 forçu moral neccssúrin u ser ouvido com acutumento.
Como têm noticiado as folhas, o Presidente americano Jimmy
Carter condicionou ao respeito dos direitos humanos 11 ajud11 milit11r
dos Estados Unidos ao Brasil, c o Presidente Ernesto Gcisel, com o
apoio de toda n Nação, lhe devolveu a nota diplomática que a
respeito lhe cnviurn, recusou u njudu militar umcricuna c denunciou
o tratado que cm tal plano mantínhamos vigorante hil 25 unos, ou
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seja, desde· 1952. i\ mesma atitude tiveram até agoru outras nações
lutino-amcricum1s.
Nada mais justo que o Presidente Gciscl assim agisse. Seu
pundonor de milil:lr tanto como seu patriotismo de brasileiro lhe
impunhnm ~1titudc coerente n1\o apenas com o seu passado e a sua
formação, mas, ainda, com os altos interesses do Pais. Tratava-se
evidentemente de rcsgu~1rdur u soberuniu nucional, que u todos nós
cumpre defender.
SENADOR KENNEDY
Há alguns anos, o Senador Edward Kennedy. em conferência
pronunciada na Universidade de Montana, Estudos Unidos, atacou
o Brusil como pais de violência, e nas suas acusações mencionava o
fato, inteiramente desconhecido para nós, segundo o qual o Serviço
Nacional de Proteçüo aos lndios promovia o assassinato sistemático
dos indios para abrir a fronteira amazônica à colonização.
Pediu-me o Líder da Maioria, à época o nobre c saudoso Senador Filinto MUller, que eu lhe respondesse às diatribes. Tive ensejo,
cnt1io, de referir a realidade dos Estados Unidos, que, no passado
como no presente, se têm caracterizado pela violência. Basta dizer
que dos quarenta e dois presidentes que já teve o Pais, dez deles, ou
seja, cerca de 20 por cento deles, sofreram atentados, sendo que
quatro foram mortos: Lincoln, Garficld, Me Kinley e Kennedy. E
desde 1835, uno cm que Lincoln foi vitimado, os outros seis, por um
triz, nilo morreram tragicamente no exercício do Poder: Jackson,
Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Richard
Nixon e Gerald Ford.
Aliás, o eminente Senador Edward Kennedy tem dois membros
de sua ilustre família. dois de seus irmilos,- John Kennedy, ex-Presidente da República, c Robert Kennedy, candidato ao mesmo
posto,- que foram vitimados em pleno exercício de suas atividades
politicas. Ele prôprio, Edward Kennedy, como noticia a imprensa,
não se candidata ao mais alto posto da grande República com receio
de ser alvo de atentado semelhante. O mesmo destino teve, por outro
lado, o pastor Martin Luther King, negro que, por tornar-se
campeão da lu tu contra a descriminaçiio racial, a pobreza e a guerra,
foi morto, como os outros, por desconhecido, naturalmente simples
executor de ordem anônimn.
Quanto aos índios, com os quais os Estados Unidos nilo têm,
nem nunca tiveram contempluçilo, foram mortos os que resistiram às
determinações dos senhores americanos, vivendo os restantes margi·
nnlizudos, em reservas que nilo dizem bem da civilização atual.
CONCORDAMOS
Srs. Senadores:
Concordamos com o Presidente Carter quando condena as
restrições aos direitos humanos, - problema que evidentemente,
trunsbordu os limites nacionais pura situur-sc: no interesse universal,
- fazendo-se mesmo seu defensor innexivel. Mas nüo vemos razão
pura, encandeado pelo brilho do sucesso que campanhas desse tipo
obtêm internamente, cometa injustiças a ponto de levar os Estudos
Unidos " se incompatibilizarem com n"ções tr11dicion11lmcntc suas
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No c11so do Brasil, todos s11bemos que o Presidente Ernesto
Gdscl nUa compactua com violl!ncias nem muito menos admite tor·
turas, c, quando toma conhecimento de 11lgum futo fora de tais nor·
mus, logo pune os rcsponstíveis por ele. Rendo aqui, uli(IS, minhas
homenagens ao Chefe da N11çào pcl11 firmez11 com que combate 11
violência.
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DIREITOS HUMANOS
E, qu11nto 11 direitos humanos, cube fi.x11r desde logo que temos
aqui, mcrcC du miscigenuçi'lo, umu dcmocrucill ruciul, que í: truco
cuructcrístico du nossa gente.
Nào conhcct:mos discriminucào ruciul, condenndu, ulil1s, pelo
Ato Constitutivo dtt UNESCO ("rt. 1•): pel11 C11rt11 das Nações
Unidas (urts. 1•, 3• e 55): pela Dccluruçi\o Univers11l dos Direitos do
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está havendo discriminação entre os americanos, isto é, os Já
Homem, (1948- arts. I• e 2•); pela Declaração das Nações Unidas
nascidos, c os brasileiros. Os artigos I c 11 da Declaração Universal
sobre u eliminação de todas as formas de discriminação racial
(1963-1965); pela Convenção c Recomendação da UNESCO ·dos Direitos do Homem, aprovada pela IJI Assembléia Geral das Na·
concernente à luta contra a discriminação no domlnio do ensino çõcs Unidas, cm 10 de dezembro de 1948, e assinada também pelos
( 1960); pela Declaração da UNESCO sobre os principias de co- Estados Unidos, dispõem:
operação Culturai"lntcrnacional (4 de novembro de 1966) c, ainda,
"Artigo I. Todos os homens nascem livres c iguais em
pelas Proposições sobre os aspectos biológicos da questão racial,
,dignidade c direitos. Silo dotados de razão c consciência c
udotudus em Moscou, sob os auspícios da UNESCO, nas quais se lê:
devem agir cm relação uns aos outros com csplrito de fratcr·
"Os povos da Terra parecem dispor, hoje, de potencianidade.
lidades biológicas iguais para ascender a não importar que nlArtigo 11. I -Todo homem tem capacidade para gozar
vel de civilização. As diferenças entre as realizações dos dios direitos e us liberdades estabelecidos nesta Declaração,
versos povos parecem dever-se explicar inteiramente pela sua
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo,
história cultural ... O domlnio das potencialidades hcrcditá·
llngua, religião, opinião politica ou de outra natureza,
rias, no que concerne à inteligência global e às capacidades de
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer
desenvolvimento cultural, não mais que a dos caracteres lisioutra condição.
cos, nilo permite justificar o conceito das raças superiores c
2- Não será também feita nenhuma distinção fundada
inferiores."
na condição politica, jurídica ou internacional do país ou
território a que pertença independente, sob tutela, sem goverEnquanto nós não conhecemos a discriminação racial, nos
no próprio, quer sujeito a qualquer outra Ümitação de soberaEstados Unidos ela continua em evidência, erigida cm problema a
niu.H
·
bem dizer insolúvel.
POSIÇÃO DO BRASIL

ATITUDES DOS ESTADOS UNIDOS

Nossa posição em tal sctor foi, aliás, ainda esta semana,
magistralmente delinida pelo Presidente Ernesto Gciscl na mcnsa·
gem que dirigiu ao Secretário-Geral da ONU, Kurt Waldhcin, ao cn~
seja do Diu Internacional para u Eliminação da Discriminação Racial, c que não me eximo de aqui transcrever:

Apesar disso, Sr. Presidente, como agem a Embaixada e os Con·
suJados dos Estados Unidos no Brasil? Primeiramente, dos seus
funcionários, os americanos recebem cm dólar; c os brasileiros, cm
·número de cerca de 1.000 recebem cm cruzeiro. Depois, o aumento
para os brasileiros é sempre abaixo do aumento concedido aos
funcionários públicos pelo nosso Governo. Assim, no ano passado,
enquanto concedemos, cm face da infíação, um aumento de cerca de
40% ao nosso funcionalismo público, devendo ser levadas cm conta,
ainda, outras vantagens pelo plano de classificação de cargos, na
Embaixada americana o aumento variou de 7,8% a 15,6% para os
funcionários brasileiros, sob a alegação de que eles já eram "muito
bem pagos". Quer dizer: tendo cm vista que somos um País
innacionário, os empregados brasileiros tiveram reduzidos os seus
vencimentos, e os americanos, que os recebem cm dólar, os tiveram
bem aumentados, p~i~. o dólar no Brasil cresce mensalmente de valor.

"Senhor Secretário-Geral,
Por ocasião du passagem do Dia Internacional para a
Eliminação da Discriminação Racial, desejo associar-me, em
nome do Governo e do povo brasileiro às manifestações
universais de repúdio às práticas do apartheld e da discrimina·
çào racial c de apoio às Nações Unidas na nobre tarefa de
Frocurar banir do convívio humano toda discriminação
baseada em ruça, cor, sexo, língua ou religião.
Compartilham os brasileiros da convicção de que os
direitos da pessoa humana silo desrespeitados nas sociedades
onde conotações de ordem racial determinam o grau de respeito com que devem ser observadas as liberdades e garantias
ind ividuuis.
Oferecemos contra esse quadro que infelizmente per·
dura, o exemplo de uma sociedade formada pela espontânea
c harmoniosa integração de muitas raças, integração que é a
própria essência da nacionalidade brasileira"
SOMOS PRODUTO DO POVO
Costumo dizer que o Brasil é produto mais do seu povo que das
suas elites .. E um exemplo disso está cm que nunca houve entre nós
lei ou uto do poder público que obrigasse o homem branco a ter rela·
ções sexuais com a mulher preta. No entanto, aqui assim se fez, o que
deu em resultado o mulato. Construímos conseqUentemente nos trópicos nilo apenas umu civilização original, mas ainda criamos uma
nova ruça -a morena -que, como a amarela, a vermelha, a branca
e u preta, serú de futuro devidamente considerada c computada,
como esclarece mestre Gilberto Freyrc.
FUNCIONÁRIOS BRASILEIROS
Acredito nu sinceridade do Presidente Jimmy Cartcr, u quem
upenas uconselhariu que morigorussc seus lmpetos, rcnetindo melhor
untes de falar e agir. Os Estudos Unidos, qaejú tanto cresceram pre·
cisam de amigos no plano internacional, c é pena que os esteja
inadvertidamente perdendo, por culpa talvcs da sua diplomacia,
untes que propriamente do seu Presidente.
Purece, por exemplo, que o Depurtumento de Estado não atua
nos termos dos interesses da grundc Nação. Cito o caso aqui da
Embaixada dos Estados Unidos, onde, em matêria de vencimentos,

NEGAM DIREITOS HUMANOS
Assim, através da sua Embaixada c Consulados, os Estados Uni·
dos negam Direitos Humanos justo no instante cm que se fazem cam·
peões da sua defesa.
. E não se diga que o Brasil também assim procede através du sua
representação diplomática. Não há nesse plano reciprocidade.
Houve mudança da política seguida a tal respeito pelos americanos,
por iniciativa do próprio Departamento de Estado, que, cm atenção
à carta de 19 de maio de 1952, do seu Consultor Jurldico, se dirigiu
ao Ministro da Justiça de Jâ, naquele sentido. Mas o Brasil mantém
linha oposta, assegurando espontaneamente nos funcionários estrnn·
gciros os benefícios que lhe silo concedidos pela legislação local.
Os funcionários brasileiros da Embaixada c Consulados dos
Estados Unidos noBrasil licam, assim, sem garnntia nem da lei ame·
ricunu nem da brusilciru, como não pertencem a qualquer sindicato
ou associação de classe, sem contar com os benelicios da CLT Fundo de Garantia, Suiário·Família, PISou PASEP, assistência mé·
dica.
E nada podem fazer na defesa de seus direitos, nem mesmo
apelar para u Justiça do Trabalho, pois os Tribunais Superiores do
Puls, ante os privilégios assegurados às Embaixadas pela Convenção
de Viena, se consideram incompetentes para conhecer dos recursos
que lhes silo interpostos,
Se este é o regime a que silo submetidos, outra é a situação dos
funcionários americanos, que têm todas as garantias, a começar pela
de carreira, reconhecida cm lei já aprovada pelo Congresso dos Es·
tudos Unidos. Se a lei americana assim os garante, para os brasileiros
empregados na representação diplomática dos Estados Unidos, entre
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nós o que existe é um rcgualmcnto interno que pode scr.modificado a

cadn momento, por qualquer chefe de administração; s'cm que eles
sejam ouvidos, O que desejam, no entanto, os brasileiros que nqui
servem. com tanta dcdicaçilo à Embaixada c aos Consulados do
poderoso país é muito pouco: tratamento igual, sem discriminaçilo,
entre americanos e brasileiros, com o que contribuirão· para a maior
autoridade dos Estudos Unidos nu sua campanha cm defesa dos
direitos humanos, cujo brilho é evidentemente empanado pela
contradição entre o que prega o Presidente Carter e o que faz em tal
setor o Departamento de Estado.
· ·...
OUVIDOS DE MERCADOR
A imprensa brasileira se tem ocupado do assunto, destacando a
injustiça do procedimento da representação diplomática americana
para com os nossos patrícios, mas nada demove a Embaixada e os
Consulados dos Estados Unidos. Jornais de Brasília, do Rio de
Janeiro c de São Paulo, entre eles o Jornal do Brasil e o próprio O
Estado de S. Paulo, têm tratado do assunto nestes últimos tempos.
Porém, o Departamento de Estado não se sensibiliza com os seus
apelos, fazendo-nos lembrar a dureza e a indiferença com que a
grande Nação se tem oposto às deliberações dos organismos da
ONU, como a UNCTAD, esquecida de que também assinou a Carta
das Nuçõos Unidas: tanto como nos faz lembrar - e ainda ontem
aqui foi lembrado - o empenho a que se entrega para produzir
armas as mais mortíferas, já experimentadas contra as populações
inermes, indefesas, que surpreende c mata sem contemplação nem
respeito pelos direitos humanos,
PROJETO DO SENADO N• 240
Diante de tal situação, o nosso eminente colega, Senador Vasconcelos Torres, sempre tão atento ao bom cumprimento do man·
dato que o povo fluminense lhe outorgou, trouxe à nossa consideração projeto de lei, que no Senado tomou o número 240 e se encontra no momento na Comissão de Legislação Social, equiparando
ao empregador para os efeitos exclusivos de relação de empregos,
"as embaixadas, consulados, agências e escritórios de Estados
Estrangeiros".
· Inteiramente de acordo com o objetivo do nobre Senador Vasconcelos Torres, lamento, contudo, que a Convenção de Viena sobre
relações diplomáticas, por nós assinada em 18 de abril de 1961 e
aprovada pelo Decreto Legislativo n• I03, de 1964, em vigor no Brasil a 'i4 pe abril de 1965, disponha, em seu urtigo 31, número I, que o
agente diplomático, além da imunidade de jurisdição penal do Esta·
do acreditado, "gozará também da imunidade de jurisdição civil e
administrativa",

Mas estou certo de que o Governo norte-americano, tomando
conhecimento da insatisfação dos funcionários brasileiros da sua representação diplomática e consular, e tendo em vista a sua responsabilidade de superpotência, que serve de exemplo a numerosas nações,
consideruri• devidamente as razões deles c, por uma questão moral,
modiõcarú sua política de discriminação entre funcionltrios nas suas
Embnixadas e Consulados, o que lhe aumentará, Sr. Presidente c Srs.
Senadores, a autoridade pura defender direitos humanos, em nome
dos Estudos Unidos (Muito bem! Pnlmas,)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ARNON DE
MELLO, EM SEU DISCURSO: .

EMBAIXADA AMERICANA PAGA
POUCO A BRASILEIROS
Brus!Jiu- Decepcionados com o pequeno aumento salarial dado este uno, cerca de mil funcionários brasileiros da Embaixada e
dos Consulados dos Estudos Unidos lamentam a falta de amparo da
legislução trubulhistu brusilciru, O reajuste ncou entre 7,8 a 15,6% e
u explicação é de que os funcionltrios "jlt silo muito bem pagos",
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Reclamar nu Justiça do Trabalho i: inútil, pois recursos sempre
mostram a incompetência dos Tribunais Superiores, a partir do fato
de que não há meio legal de obrigar um Governo estrangeiro a cumprir qualquer determinação que não esteja prevista cm acordos intcr·
nacionais. Além disso, o funcionário também não conta com o apoio
da Jcgisluçuo do País u que serve.
Modelo
Servindo de modelo às outras representações estrangeiras, a
Embaixada norte-americana adotou um sistema de transposição das
vantagens trabalhistas da legislação brasileira para seus contratados
sob diferentes denominações, Assim, o 13• salário virou bónus e é pago regularmente no õm do ano. Copiou-se também o sistema de indenizução (um salário por ano de trabalho) da CLT pura o caso derescisão de contrato sem justa causa: entretanto, tudo isso se faz numa
base concessionai, sem a obrigatoriedade da lei. Em outras palavras:
todas essas vantagens podem cessar de um momento para outro, por
mera decisão administrativa sem qualquer forma de recursos pelos
funcionários.

Na prática, u única alternativa possível é a decisão de abando·
nar o emprego. Algo fácil para os funcionários que têm pouco tempo
de serviço, para os solteiros ou os com outras ofertas de trabalho.
Pura um grande número de servidores, porém, com 13, 15 ou mais
anos de serviço, esse recurso está fora de cogitações.
PelMJuloa Discutida
A maior queixa dos brasileiros é contra a recente decisão da
administmção do pessoal da Embaixada, dos Consulados, do USIS c
da USA ID, de limitar este uno o aumento de salários a taxas que variam de 7,8% a 15,6%, cm contraste com o acelerado aumento do
custo de vida e desvalorização da moeda.
Tal dccisilo, segundo a praxe seguida pelos administradores do
Departamento de Estado, baseou-se numa pesquisa de mercado,
grande parte dela concentrada· sobre empresas multinacionais americanas (City Bunk, Pan American, etc), sobre os salários correntemente pagos u seus funcionários de igual qualiõcação e responsabilidades, A pesquisa começou em meados do ano passado e, a partir de
abril deste ano, quando era esperado o aumento de salários, os
funcionários foram informalmente notincados que o reajuste seria
limitado, pois já estavam "muito bem remunerados",
Crllérloo Falhos
A contestação do pessoal brasileiro - cujos vencimentos, no
grau mais alto, chegam a Cr$ 15 mil mensais- se baseia no fato de
que a pesquisa i: dirigida para justincar uma decisão previamente
udotada pela administraçilo. Além disso, os critérios de comparação
de responsabilidades pura nxução de vencimentos são discutíveis,
uma vez que a carga de obrigações entre o mesmo trabalho numa
empresa privada e no serviço diplomático nilo se equivale,
Reclamam, também, que a exigência de serem bilingues pasou
a ser agora remunerada com uma grutincaçilo auxiliar de apenas 10%
dos vencimentos, Embora não indicado· nus pesquisas de mercado
realizadas, i: insignincunte em comparação à empresa privada, onde
u mesma habilidade tem recompensa que se eleva em muitos casos a
100% do valor do salário,
Reosaha
Apesar do clima de insatisfação, os funcionltrios brasileiros da
Embaixada e dos Consulados norte-americanos admitem que as administrações têm sido corretas e pontuais em relação u todos os
compromissos assumidos, Existe um tradicional clima de
estabilidade no serviço, cordialidade de truta c as cxceções silo rurus,
Pressionados pela deterioração dos seus salários - sempre fo·
ram elevudos cm reluçilo ao mercado nacional - muitos funcionlt·
rios têm pedido demissão nos últimos meses, obrigando aos udminis·
!radares do Departamento de Estudo (que também tem mundo, em
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matéria udminíslralíva, sobre os consulados, o USIS c a USAID) a
processos de recrutamento acelerado, o que contribuí para baixar a
qualidade do pessoal em serviço.
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brasileira. A posiçuo dos empregados só pode ser a de aceitar ou nilo
as condições do contrato, mesmo por que há de se admitir que o pais
ce,ntralanlc respeitarú todos os princípios fundamentais do direito
do homem, disse mais o Ministro Arnaldo Pricto.
Cada funcionário admitido pelo Governo dos Estados Unidos,
Na prática, no entanto, na maioria das vezes, as representações
assim como para o serviço de qualquer outra repartição estrangeira, estrangeiras não respeitam os princípios fundamentais do Direito do
tem de obter do Governo brasileiro, atravi:s da Presidência da Rcpú· homem. Nus embaixadas, consulados c em instituições agregadas às
blicu, uma autorização expressa para sua contratação. ~ nessa
representações estrangeiras, tais direitos constumam ser negados. Se
ocasiüo que indirelamcnte. segundo entendimento dos Tribunais
o trabalhador tenta fazer valer seus direitos, muitas vezes o conse•
Superiores, eles renunciam protcçuo da legislação nacional nas gue, quando a representação estrangeira quer evitar casos com a
suas relações de trabalho.
Justiça brasileira. Mas se a representaçuo leva a questão até o Supre•
mo, as decisões ti:m sido em regra a seu favor.
(Jornal do Bra111, Rio, 22·8·76.)
A posição do ltamaraty é semelhante à do Ministro do Trabalho
c à do Supremo. Além disso, o assunto é considerado de natureza
NAS EMBAIXADAS, O TRABALHO
política e extremamente delicado. Não sendo obrigado a opinar, o
SEM DIREITOS
Ministério das Relações Exteriores prefere omitir-se.
Em re.lação ao problema específico da contratação de tra·
Arcelina He/ena
Da Sucursal de Brasília balhadores nacionais por delegações estrangeiras, as opiniões são
Cerca de lO mil trabalhadores brasileiros vivem discriminados e diversas e têm crescido na mesma proporção que aumentam as re·
ao desamparo da lei, nas suas relações empregatfcías. São jardinei- lações internacionais e o número de trabalhadores afetados pelas
·
ros, motoristas, porteiros, domésticos, escriturários c profissionais conseqUências dessa imunidade.
Costuma-se fazer uma distinção da análise das imunidades de juliberais que trabalham nas embaixadas, consulados, ou simples es·
crítórios comerciais, escolas e serviços de divulgação agregados às re· risdição, conforme os atos praticados pelos representantes estran·
geiros sejam "a tos de poder de impérios" ou de "simples gestão".
presentações estrangci ras.
Os "atos de império", por serem de soberania dos Estados,
Esses trabalhadores nilo têm direito aos benefícios do INPS, do
FGTS, do PIS, do 13•, reajustamentos salariais anuais, fi:rias c todos encontram-se resguardados pelo princípio da imunidade de jurisdi·
os outros direitos conquistados através dos tempos pelos assalaria- ção. Mas os atos de "simples gestão", em que o Estado estrangeiro
desenvolve atividades próprias do Direito privado, não estão acober·
dos brasileiros.
Protegidos pela imunidade diplomática - baseada em intrinca- tados pela imunidade, uma vez que o Estado se equipara ao parti·
do sistema de convenções, tratados internacionais e uma legislação cu lar, explica o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Minis·
brasileira omissa e jurisprudências contraditórias - as representa· tro Rezende Puech. A contratação de trabalhadores estaria assim in·
ções estrangeiras li:m agido arbitrariamente. Mesmo quando aten- cluida entre os a tos de simples gestuo. Por isso a eles não se aplicaria
dem aos trabalhadores brasileiros, dizem que o fazem "porque que· a imunidade de jurisdição. O Estado estrangeiro, ao contratar um·
nacional, o faria como um simples empregador e deveria então agir
remtt,
Um projeto de lei apresentado pelo senador Va~concelos Torres respeitando a legislação do país em que estiver sediado.
A tendênciu geral, no Brasil, até 1968, era de uma visão rígida da
(ARENA - RJ), pretende corrigir esta situação. Mas ele próprio
previ: uma dependência que poderá dificultar seus objetivos: a imunidade de jurisdição. A jurisprudência isentava as representações
conquista dos plenos direitos pelos trabalhadores nacionais dos ser· estrangeiras de qualquer responsabilidade jurídica, não fazendo
viços estrangeiros depende de uma renúncia, tácita ou expressa, das distinção entre "a tos de império" e "aios de gestão". Disto se aproveitaram as representações para realizar contratos de trabalhos com
imunidades diplom:íticas desses serviços.
nacionais, nos quais lhes negavam todos ou quase todos os direitos
no artigo 159. Isto, apesar de a Constituição brasileira garantir, que
Imunidades
"todos suo iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho,
Atê 1961, quando foi assinada a convenção de Viena, as relações· credo religioso, convicções políticas". Assegura também, no seu nrti·
diplomáticas entre os pulses eram regidas por uma enorme quantida· go 165, a todos os trabalhadores, a previdência social, a estabilidade
de de tratados bilaterais. A partir da asisnatura dessa convenção, com indcnizaçüo ou fundo de garantia equivalente.
Os trabalhadores que quisessem levar seus casos à Justiça, perinicialmente por 81 países, e atualmente por quase lodos os intcgrandes das Nações Unidas, u questão das imunidades diplomáticas diam em instâncias inferiores e ao chegar ao TST, a jurisprudência
adquiriu certa homogeneidude. Ao mesmo tempo, déu margem a determinava a incompetência du Justiça do Trabalho.
uma infinidade de interpretações, que se amoldam aos interesses e às
. Embaludas
legisluçües internas dos países.
A partir de 1971, o TST tem optado pela competência du Justiça
Da Embaixada dos Estudos Unidos vem a maior parte das recla·
do Trubalho. Seu plenúrio, em 1971, declarou-se competente pura mações, quer porque i: a que contrata o maior número de brasileiros
julgar tais questões. Em 1972, novamente o TST declarava.sc (uprox.imudnmcnte 1000 cm sua embaixada. consulados c serviços
competente "desde que não haja ato pelo qual o governo nacional especiuis) quer porque u sua política emprcgatícia é copiada por
i:xpressamenle considere imune o empregado". Este ano, dois outras representações estrangeiras. A embaixada dá a seus funacórdilos também firmaram u competência dos tribunais trabalhistas cionários o 13• salário, férias e indenizaçilo nos casos de rescisão de
pma decidir litígios entre empregados nacionais c representações contrato sem justu causa (conforme seu próprio arbitrio). Tudo isto
cstrungeirus.
se faz numa base concessionai, sem obrigatoriedade. Isto i:, as vanNo entanto, o Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, entende t:lgc:ns podem cc:ssur de um momento pura outro, por uma decisão di·
que "os empregados que lr~obalham em missão estrangeira cstuo re· tuda por Wushington. 1:: exutumente isto que vem acontecendo nos
sidos por normas contratuais vinculadas à legislaçuo do puís repre· últimos unos. A emhaixudu resolveu limilur os aumentos salariais a
sentado pelo empregador, por força de normas de Direito ln ter· porcentagens bem inferiores aos lndices inferiores de inOaçüo, sob o
nucional", c portanto, "estilo fora da proleçi\o du CL Te demais le· pretexto de que os empre~udos "jil süo muito bem pagos", Assim. no
gisluçõcs como, por exemplo, us do FGTS e do PI S".
ano passado, o aumento foi de 24% (inferior nos renjustumentos
- Ao assinar o contrato de trabalho com a deleguçuo estran- dados no Brasil que foram, em média, de 37%). Este uno, os uumen·
geira, o cidadi\o brasileiro sabe que ficarA uo desabrigo da legislação tos vuriurum entre 7,H% c 15,6%,
'
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As representações de Portugal, do Japão, do Llbano c da
maioria dos países da América Latina e da África seguem orientação
semelhante à dos Estudos Unidos. Outras representações, como a da
Costa do Marfim. nu o pagam nem mesmo hora extra para copeiros c
motoristas cus decisões sobre aumento sUo aleatórias ..
(O Estado de S. Paulo, 7-11·76.}
PA!SES DO LESTE EVITAM A CONTRATAÇÃO
DE BRASILEIROS
Os países do Leste e a Uníilo ,Soviética resolvem parte de seus
problemas contratando um número mínimo de trabalhadores brasileiros. Eles trazem de seus países ati: mesmo empregadas domésticas
c motoristas. Pura o seu serviço de segurança, a Embaixada da
Rússia contratou uma firma brasileira. Desta forma, apenas uns
poucos jardineiros e pessoal de limpeza silo os únicos brasileiros a
seu serviço.
- Fazemos questã9, de respeitar a legislação trabalhista brasi·
leiru. afirma o Cônsui''Anutoli Charapuniouk, chefe da Divisão
·

Consuh~r.

Este respeito consiste em pagar a parte do INPS relativa ao
cmprogador. dar 30 dius de férias, 13• e aumentos em iguais propor·
çõcs :is- dos demais trabalhadores brasileiros. Como não pagam
FGTS. no caso de dispensa, consultam advogados c entram em
acordo com o empregado.
A Checoslováquia udota política semelhante. Para eles trata-se
de uma "questão de honra" nunca ter tido casos com trabalhadores
brw;ilcíros.
Nus representações dos países escandinavos, da Alemanha
Ocidental e da Áustria, a situação dos empregados brasileiros é
bastante privilegiada. Na Embaixada da Suécia, os empregados
br~tsifciros se inscrevem no lNPS, como autônomos, mas é a
Emh:dxada quem paga os 16%. Além disso, todo trabalhador por ela
~mprcgudo recebe gratuitamente um seguro. Recentemente, morreu
um motorista da Embaixada, e a viúva recebeu um prêmio de 15 mil
dólares e mais uma pensão mensal. Além dos benefícios do INPS. Os
aumentos salariais suo iguais aos do funcionalismo público e há
:1inda um reajustamento salarial individual. Seus funcionários,
independentemente du nacionulidade, tém direito a 30 dias de férias,
e mais sete dins no caso de docnçus, sem precisar apresentar atestado
mt:díco.

A Embaix:1du da Áustria hú 18 meses estú oferecendo a seus
funcioni1rios brasileiros u possibilidade de optar pelo FGTS. Ela tum·
bém raroccc: um seguro social de: ucordo com us lt:is austríacas e·u
s:llisfaçãu de seus cmprt!gudos é considerada uma .. questão de
stlltus'':

- Não podemos udmitir que o pessoal que trubulhu na embui·
,,1\Lia tenha umu situação pior que u do pmoul de uma loja quulquer,
a lirnw um rc:prcscnlantc diplonuHico du Âustriu.
A política do ltamaraty no exterior tem sido u de procurar se
amoiJur l1s c.xigêncíus de cadu pnís. Ao mesmo tempo, nos últimos
25 :uws, ;1 tt:ndência tem sido de empregar um núm~:ro cudu vez mt:·
nor t.h: mwiomlis do rais ondt: funcione u ~:mbaíx~ldu h consulado.
Em principio no cnwmo, o ltumaruty tt:m utilizado pnru seu pessoal
do c.\tcr]llr, contnnos prcctirios rcnoví1vcis u cudu uno, o que de ct:rtu
forma o iscntH di! ohrigaçõcs trubnlh istus,
- t\ccitu truhuthur nessus condições quem quisc:r, afirmu o
Emhai."~tlnr Dario Castro Alves, chefe da Divisfio Administrativa
doltam:1rat\',
Apcsar.da politica de evitar casos, o Brasil j;'l teve muitos pro·
blcrnas trabalhistas, como na ltúlia, cm 1964. quando teve fechada
uma ~r:'llka. t\l~m disso, as rcprcst:ntuçõcs brusileirus nu Suiçu, Alemanha c Holanda. perderam muitos bons funcionários com a des·
valoritu~·rw do dôlar nos últimos unos: como eles siio pagos cm dó·
lar, o.~ rcujuswmcnws feitos pelo ltumuruty niio compensaram c eles
prcfcrirmn procurar outro emprego,

Março de 1977
Novas Tentativas

O projeto de ICi do Senador Vasconcelos Torres tem por objeti·
vo incluir todos os trnbulhadorcs das embuixadus,. consulados ugi:n·
=ias c escritórios de Estudo estrangeiros no regime da CLT.
Este projeto de lei provavelmente farú vir ;\ tona posições
delicadas e contraditórias. Sabe-se que o Ministro do Trabalho lhe ó
fuvorávd mas muitas embaixadas, principalmente as que costumam
levar as questões trabalhistas ati: o Supremo, nilo acreditam nu
exeqUibilidade. O vice-diretor da USIS, Robert~ Cross, ao ter conhe·
cimento do projeto de lei, nuo lhe deu a mínima importância:
-Vamos ver o que vai acontecer, nlirmou sorrindo.
. O ltamuruty, sabendo que terá que enfrentar problemas, prefere
niio dur nenhuma posição oficial, embora vários diplomatas, purticularmente e sem revelar seus nomes, considerem perfeitamente
justas as reivindicações dos trabalhadores brasileiros.
O professor José Alberto Couto Maciel, de Direito do Trabalho
da Universidade de Brasília, uo defender u causa de um Jornalista
brasileiro que trabalhava pura u embaix::da umericanu, reivindica
uma indcnizução no valor de 400 mil cruzeiros c faz uma nova
tentativa. Ele: afirmá que, se o Governo, por interesses recíprocos,
resolveu dur imunidades às embaixadas, em detrimento dos direitos
do trabalhador nacional, cube uo Governo brasileiro pagar esses
direitos ao trabalhador. Pois o Governo ao mesmo tempo, garante
esses direitos e não dú meios ::o trabalhador de reivindicá-los junto
ao empregador.
(0 Estado de S. Paulo, 7-11-76.}
OPINIÃO
Hábito Imutável
Os 800 brasileiros que prestam serviços ao Governo dos Estados
Unidos du América em Brasília, fazem um apelo ao Presidente
Carter no sentido de que lhes seja concedida uma pequena cota dos
direitos humanos que u Casa Branca anda defendendo com muito
ardor. Eles reivindicam um direito muito antigo: justa remuneração.
Seus sulúrios, nos últimos três unos, sofreram reajustumentos que
não cobrem nem u innaçào verificada apenas em 1976. (Correio
Bra~lllense, ~-3· 77.}

SI"LÃRIOSJUSTOS
Consta que cerca de 800 brasileiros, que prestam serviços ao go·
verno norte-americano em Brasiliu, pretendem fazer um apelo ao
Presidente Jimmy Curter: o de uma remunerução mais justa pura o
seu trabalho. Os sulúrios destes funcionúrios sofreram reajustamentos nos últimos três unos, mus os índices niio chegam a cobrir
sequer u innução registrada no uno passado,
Vão ttpelur em nome dos direitos humanos.
(Última Hora do Rio, do mês de marco.}
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Concedo u rnluvru
ao nohre Senador Braga Júnior.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM. Pronunci:1 r
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Scn:1dorcs:
Tmnscorrerú no próximo dia 27 do mês nuente, domingo, o centcnilrio de nuscimento de Manuel Anisio Jobim, ilustre figura de cidud:io hrusift:iro pelo ~rguido relevo que nlcnnc;ou em sun vidu pública, tendo c~crcido com ruro brilho o munduto de Senador du Rc·
pL1blica pt:lo Estud~l do Amazonus, assumindo n Caddru Scnatoriul
no uno de 1950, como Suplente do saudoso Senudor Álvaro Muiu,
que renunciar\\ ao resto de seu munduto cm virtude de suu eleição
puru Governudor Constitucionul duquclc Estudo do Extremo Norte,
que cu tenho a honru c 11 responsubilidude de rcpresentur.
O Sr. Arnon de Mello (ARENA - AL)- Permite-me V. Ex•
um urartc'!
O SR. BRAGA ,IUNIOR (ARENA- AMJ- Com muito pru·
zer, eminente Senador Arnon de Mcllo.
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O Sr. Arnon de Mello (ARENA - AL)- V. Ex• se refere ao
Dr. Anisio Jobim, alagoano. Devo dizer a V, Ex• que na época
úurea du borrachu, muitos alugoanos foram para o Amazonas, entre
eles, os Jobins e os Araújo Jorge, Há pouco tempo, procurando falar
com o Diretor da Fundação Educacional do Distrito Federal, soube
que ele tinha o sobrenome de Jobim. E, de futo, conversando
comigo. disse-me ele que tinha saído moço de Alagoas, e seu pai
tinhu :1ndado pelo Anwzonas. Quero, neste momento, manifestar a
V. Ex• a gratidão da minha terrn, pelo acolhimento que a sua terra,
o Am:llonas, deu aos nossos conterrâneos que tanto brilharam na
vidu pública, como na vida funcional.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Agradecemos ao
eminente Senador Arnon de Mello as palavras que acaba de proferir
com relação ao nosso saudoso Senador Anisio Jobim.
Nascido no Estado de Alagoas, a 27 de março de 1877, Anisio
Jobim bacharelou-se pela tradicional Faculdade de Direito do Recife
c exerceu funções públicas em seu Estado natal. Transferindo-se para
o Amazonas, l:í desempenhou a Judicatura e Magistratura, tendo
sido Juiz Municipal de Munacapuru e Juiz de Direito de ltocoatiara,
por espaço de li anos. Na Capital, distinguiu-se no Cível, Comércio,
Crime, Provedoria, Resíduos e na Vara de Menores, Ausentes e
Interditos. Honrou o corpo docente da Faculdade de Direito do
Amazonas, onde pontíncou na cadeira de Introdução à Ciência do
Direito. Coroou sua carreira jurídica, das mais brilhantes, com as
funções de Desembargador do Tribunal de Justiça do i\mazonas,
exercendo ainda os cargos de Procurador-Geral do Estado c Chefe de
Polícia. no governo do saudoso e impoluto Waldemar Pedrosa, que
também honrou esta C:ímara Alta do Congresso Nacional.
Membro dos mais eminentes da Academia Amazonense de Letras c do Instituto Geogr:ífico e Histórico do Amazonas, do qual foi
Presidente, Anisio Jobim publicou uma série do monografias sobre
os Municípios amazonenses, sob o título geral de Panoramas Amazónicos, além das obras A Intelectualidade no Externo Norte, Monogrufia Googrúfica do Estado do Amazonas e O Amazonas na sua
História, livro este contemplado nu sério Brasiliana, volume 292.
O Instituto Geogrilfico e Histórico do Amazonas, que o teve
como forte luzoiro em sua profícua Presidência, vai promover uma
sessüo de gula, comemorativa da auspiciosa centúria, quo toca de perto a esta Casu, pelo excepcional luzimento com que exerceu o monda·
to de Senador da República, pela bandeira do extinto Partido Social
Democrático.
Representante do Estudo do Amazonas nesta augusto Casa do
Congresso Nacional, requeiro, Sr. Presidente, na forma regimental e
ouvido o douto Plen:írio, seja o ccnten:írio de nascimento de Anisio
Jobim registrudo cm Ata dos presentes trabalhos do Senado Fedorol,
que ele tanto dignificou com seu talento, sua cultura e sou acendrado
espirita de bmsilidade, e quo se dé ciência da adesão desta Casa aos
festejos comcmor:nivos, ao Governo de meu Estado, ao Instituto
Gcogri11iCo e Histórico do Amazonas c 11 sua digníssima família. Era
o quo tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ama rui Peixoto)- O roquerimcnto do
ilustre Senador sori1 atendido eu ata dos nossos trabalhos registrar:í
a homenagem prestada por V. Ex• uo ilustro brasileiro.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Muito obrigado.
Sr. Prc:sidcntc.
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Gilvan Rocha. (Pausa.)
S. E.x~ niio csttí presente.
Cnncudo u p:1l:1vru "o nobre Scm1dor Danton Jobim. (Puustl.)
S. Ex• nilo cstú presente.
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Concedo a palavra uo nobre Senador Roberto Saturnino.
(Pausa.)
S. Ex• nilo est:í presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixdra. (Pausa.)
S. Ex• não est:í presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias. (Pausa.)
S. Ex• ji1 falou untcriormonte,
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa,)
S. Ex• niio está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
O Décimo Congresso Nacional dos Servidores Públicos. realizado em outubro do ano passado, aprovou um elenco de reivindica·
ções, encaminhadas às autoridades competentes, tendo em vista a elaboração, pelo DASP, de projeto de lei alterando o atua i Estatuto dos
Servidores Públicos Civis da União.
São reivindicações procedentes e que em grande parte há muito
dcvcríum ter sido atendidas pelo Governo. pois objetivnndo a me-

lhoria de uma classe ultimamente em declínio. Apenas, para exem·
pliõcar. aludiremos a algumas dessas pretensões, a começar pela de
pagamento ao funcion:írio, quando se aposentar, da licença-prêmio
ou especial, não gozada e no valor correspondente ao da ocasião da
aposentadoria. O que so quer, aqui, ê o prevalecimento de direito
adquirido, resguardado em nossa Carta Magna.
Desejam também os servidores públicos a inclusão nos proventos de aposentadoria das gratificações de função, de tempo comple·
mcntar, do tempo integral, de produtividade, otc., após 2 ou 5 anos
de sua percepção ininterrupta. O que se quer aqu'1 e que a União
ado te disposição j:í legalmente imposta, h:í muito, aos empregadores
privados. ~ inquestion:ível que o servidor ao se aposentar fez jus a
proventos equivalentes ao que recebia na atividade. t: o que determina a Constituição <impõe a Justiça. Do contrário, temos uma situação de desestimulo à aposentadoria, que assume aspecto de grave
castigo, ao mesmo tempo que se permite o pagamento do quantias
substanciais sem que o funcion:írio a elas faça jus, num processo que,
na empresa privada, a lei considera de burla<, como tal, pune severamente.
lgualment~ justa a pretensão de estabilidade após dez anos
ininterruptas de serviço cm cargos em comissilo e funções gratificadas. Após prazo tão longo, é injusto o muitas vezes de conseqUências
dramáticas, lançar um servidor qualificado 11 situação desesperadora
c uté uo dc:scmprc:go. Castigu·s«: u quc:m prestou serviços rch:vantc:s
no E<tndo por longo período, o que constitui autêntico absurdo e é
iniquo. O mesmo se d:í com a protonsiio de contagem em dobro, para
efeito de aposentadoria, das férias não gozadas. por nocessidadc de
serviço,' t absurdo que, alc~:111do imperativo interesse da administra·
çilo, .~c recuse ao servidor gozur das férias sem que lhe scja ussegurud:l qualquer éo'mpcnsaçào.
Sr. Presidente, é de so esperar que o Dirctor-geml do DASP e o
Presidente da Rcpí1blica :1colham com boa vontade as reivindicações
do funcion:dismo. Isso se dando, dúvida alguma temos de quo serão
cltls integrulmente aceitas, pois sào justus c de inqucstion(wc:l procedência. N:1 verdade, nuua preton<lcm os servidoros públicos civis da
União que niio St!ja legalmente asscgumdo nos cmprc:gudos do st:tor
priv:~do. E, ~ de st.• insistir, u que SL' quer é que cessem cvidcnh:s
fontes de abusos, que ucabmn por torn:1r u situacào do servidor

rú-

Cnnccdo a paluvru ao nobre Scrwdor Orestes Quércia. (Puusu.)
S, E.x• Ucsistc dn palliVrlt.

hlico bastante inferior illjucla que a ld di1110 trabulhudor do sctor privuc.lo.
Concluo. notundo i.JLIC as rcivindicaçlh:s \1 I.JUC .:iludimos têm

Concedo a palavra uo nobre Senador Milton Cubra!. (Puusu.)
S. Ex• mio cst(l pr~:sc.:ntc.

t:unbérn como nhjctivo o apcrfciçomncnto Uo serviço público, dr.:
fundumr.:nta~ importündupura o P~1ís. (Muito bem!)
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No que di< respeito il posição do servidor público, face à "Re·
forma do Poder Judiciitrio", o assunto, cm cumprimento do Artigo
III da Constituição Federal, podcrlt ser traduzido nos seguintes
UNI,\0 NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
pontos:
CIVIS DO BRASIL
1- criaçi\o do Contencioso Administrativo para os litígios do
Rcgistr:~da sob o no 2.540, cm 11·2-1963
servidor público com u administruçi\o, bem como. para assuntos
Dlretorla Regional da Zona Leste
!iscais c previdCnciúrios:
Of. n'' SEC/2240/76
2- oncialização das serventius do foro judicial e extrajudicial:
CIRCULAR
3- competência ao Procurador-Geral do República para repre·
sentar sobre intcrpretuçào de leis c utos normativos federais e esta·
Exm<' Sr.
Rio de Janeiro. 7 de dezembro de 1976.
.duais:
Senador Nelson Cmnciro
4- c que os Tribunais Administrativos sejam criados com
Senado Federal
representação clussista, a exemplo do adotado nos Tribunais de Jus70.000- Brasília- DF
tiça do Trabalho:
·
Senhor Senador:
Com referência ao Novo Estatuto do Servidor Público, foi sugerido encaminhar-se ao DASP, para aproveitamento nu elaboraçilo
Temos a honra de encaminhar a V. Ex•, pelo expediente anexo,
dessa Lei Especial, os subsidias apresentados pelos congressistas, tais
a cópia do Relatório Gcrul do X Congresso Nacional dos Servidores
Públicos que foi realizado a 22 de outubro p. passado, bem como a como:
I -pagamento ao funcionário, quando se aposentar, da licenda Proclamação. divulgada no dia do Servidor, pela Confederação
ça-prêmio ou especial, nilo gozada e no valor correspondente ao da
dos Servidores Públicos,
ocasião da aposentadoria:
Rcnov~tmlo u V. Ex• o nosso clcvudo apreço, subscrevemo-nos,
2- inclusão nos proventos de aposentadoria das gratificações
atcncio,;tnlCntc. - Evaristo do Nascimento, Presidente - Helio
de
função,
de tempo complementar, de tempo integral, de tempo inte·
de Almeida, Dirctor-Sccrctário .
grul com dedicação exclusiva, de serviços extraordinários nxos, de reRELATÓRIO GERAL
gime especial de trabalho, de produtividade, de função policial, após
X CONGRESSO NACIONAL DOS SERVIDORES
2 ou 5 anos de sua percepção, ininterruptamente, c demais grutincaPÚBLICOS DO BRASIL
ções percebidas, quando em caráter permanente.
3- concessão do 13' salário a todos os servidores públicos,
Teve lugar a 22 de outubro p. passado, na capital do Paraná, a
independentemente do regime jurídico, ativos e inativos, civis e milisolenidade de abertura do X Congrosso Nacional dos Servidores
tares, a exemplo do já concedido pelas Prefeituras Municipais de RePúblicos do Brasil.
Realizada no auditório da Faculdade de Administração e cife e Jaboatão, em Pernambuco, de Aracuju, em Sergipe e outras:
4- estabilidade nnanceira após 10 anos ininterruptas de serEconomia da Universidade Cmólica daquele Estudo, foi presidida
pelo Dirctor-Gcral do DASP que, honrosamente, representou Sua viço em cargos de comissão e funções gratincadas:
5- contagem, pelo dobro, das férias não gozadas, por necessiExcelência o Senhor Presidente da República.
Prcscnciarnm-nu diversas Hutorídudcs civis, militares e eclesiás- dade do serviço, para efeito de aposentadoria.
Que os Planos de Classincação de Cargos nos Estados c Muniticas, como, tumbi:m, servidores c:m geral c companheiros fraternais
cípios, sejam elaborados com urgência pelos respectivos governos
do México c d~t/\rgcntina.
Considcrundo que nas diversas reuniões foram analisadas teses adotundo-sc as seguintes providi:ncias:
I -que esses planos sejam elaborados com u participaçi\o de
c trabalhos aproscntados pelas delegações de servidores públicos:
-considerando os rareccn:s das comissões técnicas e das com is· representantes do funcionalismo nos grupos de trabalho, a exemplo
sõcs de estudo, devidamente aprovudus nus respectivas reuniões pie· do sistema adotado pelo Governo do Estado de Pernambuco e pela
Prefeitura Municipal de Recife:
n{lrius:
2- que o regime juridico a ser adotado para o servidor público
- considcnmdo os relevantes subsídios apresentados em torno
do liJrtalccimcnto da Confederação dos Servidores Públicos do sej<l uninc<.~do cm lei Especial, onde scjum inseridos os dispositivos
considcrudos úteis, necessários e imprescindíveis ao governo e à
Brasil:
- considcrundo us justas reivindicações dos servidores, visando classe, mravês do seu órgilo m<lximo de representação- u CSPBc, atuulmentc, constantes do estatuto c da legislação trabalhista.
a mclhoriu da mlministraçfao de pessotll no Pais:
Quanto il contagem reciproca de tempo de serviço público estu- considcmndo os ~:Jevudos propósitos dos servidores no sentido de hem fielmente servir uos intcrc:sses do progresso e dcscnvolvi- dualc municipal, c du empresa privada:
I -que a exemplo dos Governos dos Estados do Ceará,
mc:nto d:1 Nuc;iio:
Alagoas, Piauí, Paruíbo e Goi<ls e dos Municipais de Muceió, em
- upresentamos, nos termos do artigo lO do Regimento Interno
Alagoas c São Luis, no Maranhão, os demais Estados e Municípios
do Congresso, este "Documc:nto Bilsico do X Congresso Nacional
brusilciros udotem o sistemn de contagem recíprocu de tempo de seruos Scrviuorcs Públicos uo Brasil":
viço público e da empresa privada, independentemente do que venho
Item I
a ser adotado pelo Governo Federal, utruvês do INPS, pleiteando-se,
POLITICA DE PESSOAL
no cntnnto, do Ministério da Prcvidênciu e Assistência Sociul u udo·
çilo de Lei autorizando ao lN PS assinar convénios com os Estudos c
O X Congresso Nacional dos Scrviuorcs Públicos do Brasil recoMunicipios, visando o reconhecimento cu responsabilidade nnunccimenda a auoçito de uma politica de valorização c dignincução du
ru
do tempo de scrvico prcstudo u cadu entidade.
l'unc;r1n pl1hlica atruvés:
I -mudança de mentalidade dos udministrudorcs públicos:
E mais:
2- ucscnvolvimcnto do espírito de equipe nos órgãos públicos:
- <Iuc os f'uncionltrios nilo optantes pelo regime da CL T, das
.1- estabelecimento dos objctivos, planos c programas dos
Sociedades de Economin Mistu c Empresas Pl1blicas, sejam rcdistri·
ôrgüos pl1hlicos com u respectiva divulguçtlo ao seu pUblico interno:
buídos c uprovcitudos no Pluno de Clussincaçilo de Cargos, com os
4- desenvolvimento de urnu "'mentalidade cmpresuriul" u lim
seus direitos e vuntugcns assegurados desde a vigi:ncia do citado
de se trabalhar cm termos de "Grundc Ernpresu":
Plano, (novembro de 1974 );
5- neccssidude de st: incutir no servidor u idéia du uuto·espe·
-que seja mantido o princípio, jit uprovudo, anteriormente, de
cializac;rlo, n lim de que pnssu ser crh1do'um novo sistema de mérito.
se rccomcndt!r u NÃO opção puru o Regime da CLT cu total rcdistriIJOCUMENTO .·1 QUE SE REFERE O SR. NELSON CAR·
NI:'IRO,IiM SEU DISCURSO:
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buição dos funcionários nilo optantes nos diversos quadros do Novo
Plano de Ciussincução de Cargos;
-que se pleiteie do Governo Federal o estabelecimento de
normas pura u contratação de pessoal pelo regime especial de trabalho, de que truta o Artigo 106 da Constituição do Brasil;
-que seja pleiteada uma reformulação do Plano de Classincução de Cargos dos Serviços Públicos da Uniilo, especialmente
quanto aos cargos e funções dos Grupos; Artesanato, Transportes
Onciuis e Portaria, Outras Atividudes de Nível Médio, Serviços Auxi·
liures.
-que sejam adotadas pela Di reteria Executiva da CSPB, as seguintes medidas aprovadas pelo Congresso:
a) manter os principies do Decreto-lei n• 200/67, que regulamenta u questão das empresas de locuçilo de mão de obra;
b) cumprimento da legislação sobre a gratincação de insalubri·
dude no serviço público;
c) que o servidor contratado nos Estados tenha sua vinculação
com o órgão previdcnciário de cada Estudo;
d) que seja assegurado às categorias administrativas o exercício
das funções gratincadas pertinentes às suas atividades funcionais;
e) que sejam revogados dispositivos legais que, por ventura,
estejam impedindo a reabilitação de servidores já aposentados;
() que seja assegurado aos Tesoureiros benenciados pela Lei Federal n• 5021 de 19-9-73, Decreto-lei Federal n• 1313 de 28-2-74 e
do Plano de Classincação de Cargos, o pagamento imediato dos novos valores de vencimentos asseguradas em Lei;
g) que se pleiteie do DASP a expedição de nova norma ou
instrução, permitindo aos dirigentes dos órgãos públi.cos cfo Novo
Plano de Classincuçào de Cargos, já implantado, uma melhor corrigcndu de injustiças e anomalias.

Item 2
POLITICA SALARIAL CONCERNENTE
AO SERVIDOR PÚBLICO
Os assuntos abordados com base neste ternário foram aprovados com a recomendação de que, através da Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil, seja pleiteado ao Governo Federal e
aos Governos Estaduais e Municipais o seguinte;
I - o cumprimento da Lei complementar que estabeleceu o
principio da paridade de vencimentos entre os servidores dos três poderes;
2- a adoção de uma política de pessoal compatível com o mer·
cada de trabalho;
3- a concessão do 13• salário, a partir de 1977, .à todos os
servidores públicos civis e militares, ativos ou inativos, federais,
estaduais, municipais e auu\rquicos, sendo que aos civis, independente do regime jurídico de trabalho e, ainda, aos pensionistas.
4 - que seja procedida uma revisão na situação dos aposentados, face ao Plano de Classincaçilo de Cargos, c o Decreto-lei Federal n• 1445/76;
5- que seja feita u recomposição dos vencimentos e salários do
servidor público, com u correçilo dos quantitativos de acordo com os
índices de innaçilo, sobre os atuuis valores de vencimentos, salários c
proventos,
ltem3
POLITICA ASSISTENCIAL, PREVIDENCIÃRIA
E HABITACIONAL RELATIVA AO
SERVIDOR PÚBLICO
Com rcluçilo ao presente item os trabalhos aprovados dizem
respeitou:
a) rcformuluçilo do critério de aposentadoria compulsória ou
por invalidez;
b) uniformização cm todos os órgãos previdcnciârios do Brasil,
dos critérios de cálculo de pensões;

c) que a Confederação pleiteie uma reforma constitucional
reduzindo a aposentadoria do sexo feminino para 25 anos de serviço
e do sexo masculino pura 30 anos de serviço;
d) que seja solicitado aos Governos, federal, estaduais c municipais, a construção de colónias de férias destinadas ao lazer dos ser·
vidores públicos e suas famílias, devendo essas colónias serem
administradas mediante convénios com os respectivo; órgãos de classe de cada Unidade da Federação, u exemplo da que foi, ontem.
inaugurada em Brasília pelo Governo Federal;
e) que seja criado pelo BNH uma linha de crédito especinca
destinada il construção de casa própria pura os servidores públicos,
com a participação nu administração dos órgãos de classe do funcionalismo em cada Unidade da Federuçilo.

ltem4
ORGANIZAÇÃO DA CLASSE E SUA REPRESENTAÇÃO
PERANTE OS PODERESCONSTITUIDOS
Quanto ao assunto discutido neste tema, face aos trabalhos
apresentados; ficou decidido o seguinte:
a) que a Confederação deva pleitear a reformulação do artigo 60 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, visando o
credenciamento de representantes da C.S;P.B. junto à Mesa da Câmara pura prestação de esclarecimentos especfncos, através de seus
órgãos técnicos, especialmente à Comissão de Serviço Público, isto
com base na Resolução n• 82/76 (de 10·10-76) do Deputado Federal
Marco Antônio Maciel, du Bancada de Pernambuco;
b) que sej~ solicitado ao Governo Federal o funcionamento do
Conselho Federal da Administração de Pessoal, criado pelo Decreto·
lei n• 200/67;
c) que seja solicitado aos Estados e Municípios c às Capitais
dos Estados a criação do Conselho de Administração de Pessoal,
com a participação de representantes do funcionalismo indicados pe·
la classe, u exemplo do sistema já adotado pelas Estados de Per·
nambuco, Minas Gerais, Paranà, e outros, c, também, representação
nos Conselhos Dcliberutivos e Fiscais dos respectivos Institutos de
Previdência como já foi feito pelo Governo de Pernambuco;
d) que seja pleiteado junto a todos os órgãos de classe de servidores públicos, existentes no Brasil, tanto federal. estaduais, municipais, autárquicos, civis 01.1 militares, ativos ou inntivos, como
também, de pensionistas a união em torno de Federações Estaduais e
Entidades Nacionais, devidamente nliadas à Confederação dos Ser·
vidores Públicos do Brasil;
e) que deva o servidor ser conscientizado no sentido de se unincar com a nnulidade de ter seu próprio representante na Câmara Federal, nas Assembléias Legislativas c Câmaras Municipais;
() que os dirigentes de associações de classe sejam devidamente
preparados pura o exercício dessas funções.
Item S
PROBLEMAS NACIONAIS DO INTERESSE
DO SERVIDOR PúBLICO
As teses referentes u este item e, devidamente aprovadas, versarum sobre o seguinte:
a) que seja pleiteado a dispensa da taxa de depósito obrigatória
pura os servidores públicos, quando, representando a classe, forem
indicados pura congressos, seminários ou reuniões no exterior;
b) que se crie o Banco du Previdência, visando o fortalecimento
das instituições previdenciârias brasileiras;
c) que seja pleiteado do Governo Federal a aprovação de lei
que atribua à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil o
encargo de criar, organizar e administrar, dircta ou indirctamcntc, o
Serviço Social e Cultural dos Servidores Públicos;
d) que se recomende à direçào du ·csPB a udoçilo de providências junto aos órgilos governumentais interessados, do Governo Federal, dos Estudos c Municlpios, visando u realização de Seminários
c Encontros, para o estudo c nprovaçilo dos temas de interesse du
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administração pública de pessoal, que possam concorrer, cada vez
mais, pura a integruçilo do servidor público no processo de desen·
volvimento do Brasil;
e) que seja dado apoio :\ Comissão de Justiça e à Comissilo de
Serviço Público du Cúmaru dos Deputados, pura a defesa dos interes·
ses dos órgilos de classe do funcionalismo, face ao Anteprojeto de
Lei n• 2.554/76. u fim de que continue assegurada às entidades dos
servidores públicos u arrecadação das mensalidades dos seus asso·
ciados através de desconto mensal, em folha de pagamento.
CARTA DEGOIÃNIA
Mereceu u aprovação integral deste Congresso a Carta de Goiú·
nia, editada em decorrência du reunião do Conselho de Rcprescn·
tuntes dt1 Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, nu cidade
de Goiünia, Estudo de Goiás, nos dias 24 c 25 de julho de 1976.
D:~da " grundc importúncia dos conceitos e rcvindicaçõcs emi·
tidas nessa Curta de Goiúnia pelo referido Conselho de Represcntan·
tcs, o Congresso homologou a referida curta, que passa a ser parte
integrante deste Documento Básico.
MOÇÕES
Qu:~nto :los requerimentos. indic:~çõcs c moções aprovados,
seja recomendado à Diretoria Executiva da CSPB, a adoçilo de medidas visando it cuncrctil.uçrio dns reivindicuções solicitudas.

CONCLUSÃO
1- Englobando teses, moções, requerimentos, indicações c
recomendações, foram apresentados trabalhos, contendo significati·
vos pleitos, visando o funcionário público, como fator de progresso
desta grande Nação.
·
2- Cabe aqui, agora, dizer, também, da excepcional organiza·
çilo deste Congresso, merecendo u Comissão Organizadora e a Asso·
ciuçào dos Servidores Públicos do Paraná, os maiores elogios por
parte de todos os participantes deste conclave.
3- Em Reunião do Conselho de Representantes, realizada
nesta data, ficou decidido que o XI Congresso Nacional dos Servidores Públicos do Brasil seja realizado em 1978, no Esta<jo de Minas
Gerais.
4- Finalizando, cabe-nos agradecer a extraordinária acolhida
que. tivemos por parte do povo c das autoridades desta bela e aco·
lhcdora cidade - Curitiba. Nem mesmo a temperatura, por vezes
um pouco fria, fez diminuir o calor humano, que sempre reinou entre
os congressistas.
5 - E, por tudo isto, resta·nos o agradecimento a todos os parti·
cipantes, às autoridades, e, em especial, aos curitibanos, com a cspe·
rança de que o funcionalismo tenha os seus pleitos atendidos, no ali!
da clevaçilo desta classe para u: constüncia do progresso c da
grandeza do Brasil.
Curitibu, 28 de outubro de 1976.- J. A. Van Dnanen, Redutor··
Geral.
Revisto pela UNSP
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO BRASIL
PROCLAMAÇÃO (COLABORAÇÃO DA UNSP)
O dia consagrado ao servidor público- 28 de outubro - trans·
correu, hoje, de maneira brilhante, coroando os esforços, a dcdi·
caçilo c o interesse de milhares e milhares de servidores c de suas enti·
dadcs representativas, no estudo, no trabalho e nos debates do X
Congresso Nacionul dos Servidores Públicos, que foi realizado cm
Curitibu, sob os auspicies da Confcdera~ão dos Servidores Públicos
do Brasil c orguni1.ada por sua filiada, a Associuçilo dos Servidores
Públicos do P:~runil.
Na oportunidade, a Presidência e a Diretoriu da Confederação
se _!lirigem ti Iodas as suas filiadas ou nilo, aos funcionários públicos
cm gerul - federais, estaduais, municipais c autárquicos, ativos ou
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inativos, civis ou militares, como também aos pensionistas do serviço
público c u todas us autoridades constituídas deste Pais, no âmbito
federal, estadual e municipal, nu certeza de que as decisões e delibera·
ções tomadas pelo citado Congresso e pelo nosso Conselho de Representantes merecerão das referidas autoridades, bem como das enti·
dudcs de servidores públicos do Pais o devido acatamento e estudo,
para posterior aplicação, destacando-se entre aquelas as seguintes rei·
vindicuçõc~:

I - unificação do regime jurídico do servidor público
brasileiro, como fator primordial e decisivo na luta que vem em·
. prccndendo esta , Confederação, visando a melhNiu da
administração de pessoal e o perfeito entendimento entre servidor
público c Governo, pelo desenvolvimento e pela grandeza do Brasil.
Que esta unificação se concretize através de lei especial, onde aqueles
dispositivos constantes do aluai Estatuto e da legislação trabalhista
considerados úteis, necessários c imprescindíveis, por parte do
Governo e dos servidores públicos, através deste sco órgão máximo
de representação, sejam devidamente incluídos na referida lei, que se
tornará, assim, o diploma legal, definidor dos direitos, deveres e prin·
cipios que regerão não só os servidores públicos da União c de suas
Autarquias, como leis subseqUentes, dos Estados c Municípios,
obedecidas e respeitadas suas peculiaridades, para aplicá-la aos
servidores de todos os Estados, Municípios brasileiros e respectivas
autarquias;
l i - a reformuluçilo do atual Plano de Classificação de Cargos
dos servidores públicos da União c Autarquias Federais, visando a
corrigenda de anomalias existentes c já constatadas, especialmente
quanto aos Grupos Artcsanuto, Transporte Oficial e Portaria,
Outras Atividadcsde Nível Médio c Serviços Auxiliar<:s;
lil - reformulação do sistema de revisão dos proventos dos ser·
vidores inativos, tomando-se por base o que foi feito cm relação aos
servidores inutivos do DASP, do Ministério do Exterior, do Con·
grcsso Nacional, do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Fc·
dera!, ou seja, com ·pagamento exatamcntc igual ao vencimento do
titular do cargo na atividudc, quando transposto ou transformado
para o novo Plano de Classificação de Cargos e não no cargo inicial,
como é agora feito em face do Decreto-lei n• 1.445/76 do Governo
Federal:
IV- redistribuição c aproveitamento dos ser~idores públicos
rederais, nào·optuntes, bem como, da clientela secundária e geral e
das que ficaram cm quadro suplementar, não só da administração di·
reta, como nas autarquias federais, ou n~s entidades transformadas
cm Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista, evitando·
se, deste modo, a duplicidade de quadros de pessoal c a insatisfação
reinante na classe, com milhares e milhares de servidores públicos
percebendo vencimentos inferiores aos fixados para o Plano de Clas·
siflcução de Cargos e sem u prestação, cm muitos casos, de quaisquer
serviços il Naçilo brasileira.- As mcdidasjà tomadas pelo Governo
Federal (a aposentadoria voluntária, proporcional ao tempo de
serviço, o decreto que proibiu novas nomeações no serviço público fc·
dera! c outras) já vêm dando alguns resultados, com a redistribuição
que vem sendo feita, fazendo-se, no entanto, nccessàrio que ela se
proceda com maior rapidez e que os servidores sejam incluídos no
Plano de Classincaçilo, com vigência desde novembro de 1974:
V- aplicação nos Estudos c Municípios brasileiros do Plano de
Classificação de Cargos, tomando-se por base, respeitadas as peculia·
ridadcs de cudu um, u sistemática adotada pelo Governo Federal,
com as sugestões desta Confederação c a participação de rcpresen·
tantes da classe na elaboração das leis respectivas, a exemplo do
adotudo pelos Governos do Município de Recife e do Estado de Per·
numbuco;
VI- incorporação de todas as griuificaçõcs atualmcnte pagas
aos servidores públicos da União, dos Estados e Municípios, quando
permuncntcs, uos vencimentos do novo Pluno de Classificuçilo de
Cargos, c quando não passivei, aos proventos de aposentadoria, a
exemplo do adotado em vários Estados, entre eles o de Pernambuco,
Paraná, Minas Gcruis c outros.
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Vil- conccssiio do 13• mês a todos os servidores públicos bra·
sileiros, a exemplo do jú adotado, desde 1962, pela Prefeitura Muni·
cipul de Recife c por vúrias outras edilidudcs do Estado de Pernambuco e,uindu,pelu Prefeitura Municipal de Aracaju.
VIII- que nu Reforma do Poder Judiciário, ora cm estudo no
Ministério da Justiça, sejam devidamente criados Tribunais Adminis·
trativos. com representação purittíria, a exemplo do adotado no Tri ..
bunul do Trabalho, dando-se, assim, cumprimento ao disposto no
urtigo III da Constituição Federal.
IX- que nu lei especial que definirá o regime jurídico de todo o
servidor público, seju devidamente incluído e regulamentado o que
prevê o urtigo 105 da Constituição Federal.
X- que seja devidamente regulamentada a contagem recíproca
de tempo de serviço público estadual c municipal c da empresa pri·
vudu, a c.<emplo do udotado pelos Governos dos Estudos do Ceará,
Alagous, Piauí, Paraíba c Goiás, estendendo-se, assim. uos bravos
servidores oswduuis c municipais, o que foi feito pelo G'ovcrno Federal.
XI- que seja criado o Banco da Previdência Social; que o Banco Nacional da Habitação crie' uma linha de crédito específica para
financiamento da casa própria ao servidor público, através de seus
órgãos de classe: que se aprove uma regulamentação para promoção
e acesso do servidor público justa c exeqUível, dando-se, assim, um
maior estimulo U classe e uma maior valorização c dignificação do
serviço c do servidor público c que se crie em todos os Estados e
Municípios de Capitais, onde não existam escolas de aperfeiçoamento pura o servidor público. bem como a policia de carreira: que se
procure valorizar e indentincur cada vez mais o servidor público,
como futor decisivo c primordial nu execução e concretização de
todos os programas de desenvolvimento do Brasil, como também a
aposentadoria aos 25 unos de serviço para mulheres e 30 anos de
serviço puru homem.
XII- que a classe do Magistério no serviço público seja devidamente valorizada, de tal modo, que possa servir de estímulo àqueles
que têm a grande e nobre missão de educar e de concorrer para a for-
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muçiio da juventude brasileira e, conseqUentemente, de toda a cstru·
turu do progresso e grandeza da Nação.
Finalmente, u Diretoria da Confederação, ao transcurso deste
Diu do Servidor Público, concluma pela unidade da classe, pelo for·
tulecimento de suas entidades representativas e pela unificação e filia·
ção à CSPB de todas as entidades, seja diretumente ou através de
federações estaduais e especificas ou ainda de entidades nacionais
que lhe estejam diretamente ligadas.
Que as bênçãos de Deus possam cair sobre todos os servidores
públicos brasileiros e suas dignas famílias, bem como aos dirigentes
de nossu Pi1triu e a todo o povo brasileiro. Que a paz e progresso, o
desenvolvimento, a unidade e o amor ao Brasil estejam sempre
presentes em todo o servidor público nesta data festiva e come•
morutiva da nossa classe.
Curitiba, 28 de outubro de 1976. - Antonio B. Souza, Pre·
sidcnte da CSPB.
O SR. PRESIDENTE (/\mural Peixoto)- Não hú mais orado·
res inscritos ..
Nada, mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, desig·
nando para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anterior·
mente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re·
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 44, de 1977 (n• 56/77. na orige.m), de 9 de março de 1977, pela qual o Senhor Presidente da República sub~e!e ao Senado a escolha do Senhor Quintino Symphoroso
Deseta, MiniStro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a funçüo de Embaixador do Brasil junto u República da
Nicarúguu.
.
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Está encerrada u

sessão.

(Levanta-se a sessão, às 16 horas eJO minuros.)

ATA DA 25• SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESID~NCIA

DO SR. PETRÓNIO PORTELLA

ÀS 18 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Altevir Leal - José: Guiomard - Braga
Junior- Evundro Carreira- José Lindoso- Cattete PinheiroJurbus Passarinho - Renato· Franco - Alexandre Costa Henrique de La Rocque - Jose Sarney - Hclvldio Nunes Petrônio Portellu - Mauro Benevides- Virgílio Távora- Wilson
Gonçalves - Agenor Maria :- Dinurte Mariz- Jessé Freire Domicio Gondim - Milton Cabral - Ruy. Carneiro - Marcos
Freire- Paulo Guerra- Arnon de Mello- Luiz CavalcanteTeotônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourivul
Baptista - Heitor Dias - J.uiz Viunu - Ruy Santos - Dirceu
Cardoso - Eurico Rczende- Jolo Calmon - Amurai Peixoto Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Faruh Dunton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Cupanemn- Itamar
Franco- Magulhiles Pinto- Franco Montara- Orestes Quórciu
- Otto Lehmunn- Benedito Ferreira- Lázaro Barboza- Osircs
Teixeira - Saldunhu Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves Mattos Leilo- Evelúsio Vieira- Lcnoir Vurgas- Otair Bccker'Daniel Kriegcr- Paulo Brossard- Tarso Dutru.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 62 Srs, Senadores. Havendo número re·
gimentul declaro aberta a sessão.
Sobre u mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1•-Secretá·

rio.
~ lida u seguinte:

Em 24 de Março de 1977.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Petrônio Portellu
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Tenho u honra de comunicar a Vossa Excelência que me auscn·
tarei do País a partir de li de ubril, u fim de, no desempenho de mis·
são com que me distinguiu o Senado, participar da 120• Reunião do
Conselho lnterparlamcntur.
AtencioSIIS saudações.- Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- A Presidência ficu
ciente. (Pausa.)
Sobre u mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. t•·Secretd·
rio,
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f: lidn o seguinte

duquclu CnsH Lep:isl:.lliva, nn cumprim~:nto do dispositivo puritúrio,
de que tratu u Cnnstituh;Uo. São, porttmto, reajustados em 30%
REQUERIMENTO N• 40, DE 1977
{trinta por cento) os valores de vencimentos, salários e gratificações
R~qu~r~mos urgência. nos t~rmos do urt. 371,ulln~u b, do Regidos scrvidor~s da Gmma dos D~puwdos, na forma.dos Anexos I e
mento. puru o Projc10 de Lei du Ciunuru n• li, de 1977 (n' 3.298li da proposição.
O projeto, corporincado cm nove artigos, estfl em perfeita conA/77. n:t origem). que reujusta os vencimentos c sulCarias dos servido~
l'ormidtldc com o hulizumcnto preconizado pelo mcncionudo Den:s da C:'lmuru dos Deputados, c d{t outras providêncius.
creto-lei. c cm ohcdiõnciu aos valores estipulados pela Lei n• 6.325,
Sul a das Sessões. cm 24 de murço de 1977.- HeMdlo Nunes,
· de I..J de ahril de JIJ?(l, que rcajuswru os vencimentos c sali1rios de
O SR. PRESIDENTE (P~trônio Portellu) - O requerimento
sCl1s servidores.
lido scril aprcciud<> ao õnul du Ordem do Dia.
Não encontrumos, no projeto, nc:nhum óbice de natureza jurídico-constitucional, razoo pela qual, opinamos pela SUl\ aprOVUÇÜO,
Sula das Comissões, cm 23 de marco do 1977. "'-Daniel Krleger,
ORDEM DO DIA
Presidente - Helvídlo Nunes, Relator - Mattos Leilo - Wilson
Item I:
Gonçalves - OUo Lehmann - Leite Chaves - Nelson Carneiro Saldanha Derzl.
Dis!.:ussiio, cm turno único, do P:m:ccr du Comissão de
Rcluctics Exteriores sobre u Mcnsugcm n• 44, de 1977 (n•
PARECER N• 50, DE 1977
56/77. na origem). de <J de março de 1977, pclu qual o SeDa Comissão do Serviço Público Civil
nhor Presidente du Rcpúhlicu submete uo Senudo u cscolhu
Relator: Senador Lenolr Vargas
do Scnh<>r Quintino Symphoroso Desetu, Ministro de Segunda Classe. da Currciru de Diplomutu, pura exercer a fun·
Á Ci1mura dos Deputados envia à apreciação do Senudo Fecuo de Emhuixudor do Brasil junto i1 Rcpúblicu du Nicurú·
deral, Projeto de Lei que reujusta em 30% (trinta por cento) os vencif!Liil.

A mutériu constuntc du Ordem do Diu da presente sessüo. nos
termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser
<~prcciudu

r.-:m scssUo sccrctu.

Solicito dos Srs. runcionúrios us providências necessárias a fim
de ser muntido o preceito rcgimentul.
(.-1 .l't'.l'.wio tofllti·St' ,\'t>Crt•ta à.l' /8 horas e 35 minutos e \'o/ta
tis /8/wrtJ,\' e 45 IIIÍIIIIIOS.)

ti ,\'t'f f'IÍh/ica

O SR. PRESIDENTE (Potrônio Portellul- Esgotada u maté·
ri<l constuntc da Ordem do Diu da presente sessão, passa-se i1 aprecia'"" do Requerimento n• 40/77. lido no Expediente, de urgência pum
o Projeto de Lei du CiJnu1ru n• li, de 1977.
Em votuçào'o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovttdo u requt:rimcnto. pussu-sc à upreciucào du matêrin.
Discussuo. cm turno único, do Projeto de Lei du Ciimaru
n'' 11. de 1977 (n' 3.298-Af77, na Casa de origem), que
rcajusw os vencimentos c sal{! rios dos servidores da Câmara
dos Doputados, o di1 outras providõncias (dependendo de
Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Serviço
Péihlico Civil c de Finanças!.

mentos c proventos dos servidores ati vos e inativos do seu Quadro,
conformo o estabolecido nos Anexos I c II da proposição.
Aos servidores que se tenham uposentudo com as vantagens do
carBo cm comissüo nüo scrüo uplicados os valores de vencimentos e
de r~:prcscntuçüo mens:ll, do Anc.xo I. Estes terão os seus proventos
m:1jorndos cm 30% (trinta por cento).
O servidor obrigado u jornada de trabalho inferior u 8 (oito)
horas, designado p:1ra o c.<ercício de função integr:Jnte do Grupo·
Dircçiio c Assistônciu lntcrmcdiúrias. furá jus à correspondente
grmiõcuçiio (Anc.,o !), vinculudu i1 respectiva jornada, complemcn·
tuda com importimcia proporcionul uo número de horas excedentes.
O suli1rio-fumíliu pussa a ser CrS 60,00 (sessenta cruzeiros) por
dependente.
O reajustamento de vencimentos, salários, gratiõcuções e
proventos do pessoal utivo e inmivo du Cámura dos Deputados ora
cxuminudo rctrougc u !I' de março de 1977.
Considerando que as dcsposus decorrontes do referido
rcujustumcnlo scrüo atendidas l1 conta de seus recursos orçamcntCirios c que o projoto e,,uminado obedece às dirotrizes do Decreto-lei
n'' 1.525. de 2X de fcvoreiro de 1977, nada vemos, no i1mbito desta
Comissi10, 'lliC o possa invulidur. pelo que somos pela sua aprovac;Uo.
Sala das Comissões, cm 24 de março de 1977. - Augusto
Franco. Presidente eventual - Lenolr Vargas, Relator - Lâzar6
Barboza- Manos Leiio.

Snhrc a mcsu, pureceres 'JUC scri1o lidos pelo Sr. I 9-Secrc:t(lrio.
S:io lidos os seguint~:s:

PARECER N• SI, DE 1977
Da Comissão de Finanças

PARECERES N•s49, 50 E 51, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei da Climara n• 11, de 1977 (Projeto
de Lei n• 3.298-A, de 1977, na Casa de origem), que "reajusta
os vencimentos e salários dos servidores da Câmara dos Depu·
tu dos, e dá outras provldênclns".
PARECER N•49, DE 1977
Do Comissão de Constituição e Justlçn
Relutor: Senador He!vidlo Nunes
O projeto ur:~ suhmctido í1 il!"rcciucilo destu Comissilo visn u rcuos vencimentos c sali1rios dos servidores du Cfunurn dos Dcputmlns.
Com cf~:itn, :t recente c...;pcdiciln do Decreto-lei n\~ 1.525. de 2X
d~: fcvcn:iro th: 1977, que reajustou ns vencim~:ntos c suh\rios dos s~:r
vidorcs civis dn Poder E"<ecutivo, dos membros da Mngistrnturu c do
Tribunal de Cnn1:1s d11 llni~o. cnsL•jou <llllcdida proposta pela Mcsu

ju~wr

Relator: Senudor Braga Junlor
Em exume o Projeto de Lei du Ctimurn que rcujustu os
v~:ncimcntos
provld~ncias.

c sulf1rios dos servidores du Cflmnrn. e dl1 outras

A nwtéria j:'1 mereceu purcc~:rcs du Comissão de Constituição c
Justiça. relu constitucionalidudc c juridicidadc. c da Comissão de
Serviço Pé1hlico Civil, pela aprovaçno,
Silo reujustudos cm JO% (trinta por cento) os valores pr~.:vistos
na Lei O'' 6..125, de 14 de abril de 1976, rclutivos u vencimentos, sulú·
rios c p:ratilicuçil~:s dos Servidores cm tltividudc.
Tarnh~m os inutivus pussur:.un :1 ter seus proventos rcujustudos
em J()l'; (trintu por cento),
O sal:'1rio-l':unilia passu a ter o valor de CrS 60,00 (sesscntu crutL'iros), por d~:pcnd~:ntc. \.'onl'ormc o artigo 41 do projeto.
Prcvé o urtigo 51 lJlle o reajustamento vigoru a partir de Jll de
março de 1•!77,
1
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No que diz respeito ao aspecto financeiro, vale destacar que as
despesas resultuntes da Lei serilo atendidas à contu das dotações or·
çamcntúrias próprias destinadas à Cümara dos Deputados.
Objctiva o projeto conceder aos servidores da Cúmara dos
Deputados o aumento de vencimentos hi1 pouco concedido pclo'Po·
der Executivo a seus servidores. Silo guardados os mesmos percentuais c valores constantes das respcctiv:.~s cscalus de remuneruclio do
Poder Executivo.
A vista do exposto, opinamos pela uprovaçilo do Projeto de Lei
da C:imara sob exame.
Sah1 das Comissões, 24 de março de 1977.- Domrclo Gondlm,
Prt:sidcntc, cm exercício- Braga Júnior, Relator- Wilson GonçaJ.
ves- Lenolr Vargas - Ruy Santos - Alexandre Costa - Mattos
Leão- Eveláslo Vieira- Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla) - O parecer da
Comissilo de Constituição c Justiça conclui pela constitucionalidade
c juridicidadc do projeto; os pareceres das Comissões de Serviço
Público Civil c de Finanças süo favoráveis.
Complt:tuda u instrução du matériu. passa-se à sua apreciação,
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nito havendo quem quciru discuti-lo, declaro-u encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam scntudos.
(Pausa.)
Aprovado.
A mutériu v:li t't suncfio.

de cruzeiro, Inclusive em relação aos descontos que
Incidirem sobre o vencimento ou provento.
Art. 7.0 A despesa decorrente será atendida à
conta das dotações constantes do Orçamento da.
União.
Art. 8.0 Esta Lei entra em vigor na data da sua
publ1cação.
Art. 9,0 Revogam-se as disposições em contrário.
~
ESCALA DE RETRIBUIÇM DOS CARGOS EM COMISSAO E FUNÇOES OE DIREÇAO
OU ASSISTENCIA INTERMEDIMIAS DA CIIMARA DOS DEPUTADOS.
GRUPOS

N!VE!S

VENCIMENTO
MENSAL

o) DIREÇAO E ASSESSO·
RAM!:NTO SUPERIORES

CD·DAS·6
CD·OAS·S
CD·OAS·4
CO·OAS·3
CD·DAS·2
CD·DAS·1

26.000,00
23.40D,00
22.10D,00
1B.SSD,OD
16.9DO,D0
14.3DO,OO

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores da Câmara dos Deputados, e dá outru
providências.

b) OIREÇM E ASSIS·
TENCIA INTERME·
OlARIAS

Art. 3, o servidor sujeito a jornada de trabalho
lnferi·Jr a 8 (oltol horas, quando Investido em função
lntegranre do Grupo·Direção e Assistência Intermediaria, hrá jus à correspondente gratificação no
vaior estabelecido no Anexo I desta Lei, vinculado
à respectiva jornada e complementado com a importância proporcional ao número de horas excedentes.
0

Art. 4. 0 O salário-família passa a ser de Cr$ 60,00
(sessenta cruzeiros), por dependente.
Art. 5. 0 O reajustamento de vencimentos, salá·
rios, gratl!lcações e proventos, concedido por esta lei,
vigora a partir de 1.0 de março de 1977.
Art. 6, 0 Nos resultados dos cálculos provenientes
da apllcaçiio desta Lei serii.o desprezadas as !rações

SOS
45S
35S
20S

3.250,00
2.470,00 .
1.9SO,DO

CD·OAI-3
CD·DAI·2
CD·DAI·1

Correlação com
categorias de
nive1 medio
1.950,00
1.690,00
1.300,00

CO·DA!-3
CD·DAI-2
CD· DAH

Ar.t. 1.o Os valores de vencimentos, salários e
gratificações dos servidores em atlvldade, a que se
refere a Le1 n.0 6.325, de 14 de abrll de 1976, são reaJustados em 30% (trinta por centol, conforme estabelecldo nos Anexos I e II desta Lei.

Parágrafo único. Os valores constantes do Anexo I à.esta lei não se aplicam aos servidores que se
tenham aoosentado com as vantagens de cargo em
comissão, cujos proventos são reajustados na conformidade· deste artigo.

60S

sss

Correlação com
categorias de
nlvel superior

O CongreS'lo Nacional decreta:

Art. 2. 0 O valor dos proventos dos !nativos, Inclusive os amparados por leis especiais, é reajustado
em 30% (trinta por cel!tol.

REPRESENTA•
ÇAO MENSAL

VALOR MENSAL
OE GRATIFIC_a
ÇAD

N!VEIS

f: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 11, DE 1977
(N' 3.298-A/77, na Casa de origem)
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~
ESCALA DE VENCJHEHTDS E RESPECTIVAS REFtRCNCJAS
DOS CARGOS EFETIVOS DA CAKW DOS DEPUfADOS
VALOR HENSAL
DE .YENCI~NTO

CRI

17.306,00

16.481,00
15.697.00
14,951 ,DO
l4.13B,IIQ

13,561,00
12,9U,OO
12,299,00
11,714,00
11.156,00
10,624,00
lO.ll7 ,00
9.635,0(1
!1.178,0(1
u.7Jg,oo
8.323.00
7,gz7.oo
7.549,00
7.190,00

REFER[IICIAS
57
56
55
54

VALI~ I«NSAI.
DE VENCIMENTO

CRI

"5251

6,80,00
6.523,00
6,tu,oa
5.916,00
5,6l5 10Q
5,366,00
5.111,00

50

4.868,00

....
......
"
47

42

"••39

REFER[NCJAS

VALIJA MEHSAL
DE V[IIICIJENTO
CR$

REFtR[HCIAS

"37
"

2.707,00
2,580,00
2.•sa..oa
2,,.1,00

11
18
17

33
32
31
30
29
28
27

2,124,00
2,022.00
1,9t6,0fl
1,834,00
1.748,00
1.665,00
1.584,00
1.508,00
1,437,00
1,368,00
1.303,00
1,'242,00
1,1&4,00
l,IZB,DO

4,634,00
4,413,00

4.202,00
4.0(11 ,00
3.811,00
3.629,00
3,456,00
3,:91,00

J,lls.oo

M,.,oo

2.843,00

lS

"

"2524

23
22
21

"

t.z:sa.cc

"
"1213

15

11

lD
9
8
7

'5
•3
'I

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu) - Nadu muis hu·
vendo a trutur, vou cnct:rrur u st:ssüo, dt:signundo pura a ordinúriu de
mnunhU a s~:guintc

ORDEM DO DIA
-I-

Discussao, cm turno unico, du reduçilo Onul (oferecida pcln
Comissao de Rcduçilo, cm seu l'urcccr n• 19, de 1977), do Projeto de
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Decreto Legislativo n'' 2, de 1976 (n'' 37-A/76, na Cúmuru dos
Dcput:ldos). que aprova as Contas do Presidente da República,
rclutivas uo c.'\crcicio de 1974

cluir no pagamento das férius us horus cxtrnordin{arias hubituulmcnte prcstadus pelo empregado, tendo
PARECERES. sob n•s 779 c 7HO, de 1976, das Comissões:

-2-

-de Constituição c Justiça, pclu constitucionalidade c juri·
c, quanto uo mérito, fuvonívcl, com u cmcndu que uprcscn·
tu de n•' 1-CCJ: e
. - de Legislação Social, favorilvcl ao Projeto c u emenda da
ComissUn dc Constituiçíío c:Justiçu.

Discussilo. cm turno suplementur, do substitutivo do Senudo uo
l'rojcto de Lei da Cúmaw n• 76, de 1975 (n' 1.339-C/68, na Cusu de
origem). que disrôc snhrc o exercício du profissão de gc6p:rufo crin
us Cnnsdhns Fede rui c Regkmuis de Gcogruliu. e dá outra's providênci:ls. tcndn
PARECER. sob n'' XX2, de 1976, da Comissilo de Redução.
oferecendo u rr.:daçt10 do vencido.

dicid~1dc

O SR.

PRESIDENTE (Petrónio Portellu ) - Esti1 encerrada a

scssiio.
( /,e\'anw-.H'(I.H'J,\'clrJ às

/8/toras e 55 minutoJ. I

-3Discussilo. cm segundo turno. do Projeto de Lei do Senado
n'' 23, de 1975. do Sr. Senador Nelson Carneiro. que altera a redução
do urt. 550, du Consoliduçilo das Leis do Trabalho. tendo
P,\ RECERES. sob n•s 504. 505 e 506, de 1976. das Comissões:

e

- de Constituição Justiça, pela constitucionalidade e juri·
dicidudc: ·
-de Legislação Social, favorúvcl: c
-de FinanÇas, favo ri• vcl.

-4Discussilo. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n'' SI. de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que manda in·

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS
AVISO
O Instituto de Prc:vidênciu dos Congressistas comunica nos
Senhores Associados que, nos termos do urt. 5o, itens I (letras a e b) e
li da Lei n• 6.017. de 31-12-73. farú realizar Assembléia Geral Ordi·
nilria de Contribuintes no próximo dia 30-3-77, das lO às 17 horas,
no Auditório Nereu Rumos da Cilmura dos Deputados. a fim de ele·
gcr o Conselho Deliberativo para o bii:nio 1977/1978 c tomar conhe·
cimento do Relatório do Presidente, referente ao exercício de
1976/1977.
Brasília, cm 24 de marco de 1977.- Dcpuwdo Passos Pôrto,
Pn:sidcntc.

•

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
S• REUNIÃO ORDIN,\ RIA, REAI.IZADA
EM 23 DE MARÇO DE 1977

Às Ucz huras do diu vinte c tr~s dt: rnurço de mil novecentos e setenta c sete, na Sulu Clóvis Bevílúcquu, soh a Presidência do Sr. Seml·
dor Daniel Kricgcr, pn:scmcs os Srs. Scnudon:s Wilson Gonç;tlvc:s,
Hcivídio Nunes. Nelson Carneiro. Otto Lchmunn. Leite Chaves.
Saldanha Dcrzi. Mattos Leão, Heitor Dias. Osires Teixeira e Paulo
Hrms,lrd. reúne-s~: a ComissUo de Constituicüo e Justiçu.
Dd.'\i.llll de comparecer, por motivo de forca muior. os Srs. Senadures Accilll)' Filho. ltalívio Coclhll, Gustavo Capunema, Eurico Rc·
1cndc c Din.:cu Cmdoso.
HiiVcndu número rcgimcntul. o Sr. Presidente d(t início Ltos
truh:IIIHls Uu Comissàu, sc:ndo Uisp~.:nsud:t u ldturu du utn da rc:unii'io
anterior c, ~.:m st:guidi.t, dada como uprovudu.
P:tssa~sc it ttprcci:u;iio das proposições constuntc:s da pauta:
I) Projeto de Lei do Senado n' 173/75- Altera a redução dos arts.
27 e 61 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, acrescentando novos
itens c purúgrufos, e dú outras providências. Relator: Senador
Nelson Carneiro. Parecer: Constitucionul c Jurídico. Aprovado.
2) Projeto de Lei da Câmara no 11/77 - Reajusta os vencimentos e
s:liilrios dos servidores da Cúmaru dos Deputados, Relator: Senudor
Hclvídio Nunes. Parecer: constitucional e jurfdico. Aprovado.
3l Projeto de Lei do Senado no 22/76 - Dispõe sobre dispensa de
documcntaçilo nosológicu em processos de pensão militar de ex•com-

batentes da FEB falecidos, c dú outras providências. Relator: Sena·
dor Leite Chaves. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado.
4) Projeto de Lei da Câmara n' 43/76- Acrescenta dispositivo ao
urt. l' do Decreto-lei n• 201, de 27-2-67, que dispõe sobre a
responsabilidade dos prefeitos e vereadores, e dá outras providên·
cias. Relator: Senador Helvídio Nunes. Concedida vista ao Sr. Sena·
dor Paulo Brossurd. 5) Projeto de Lei da Câmara no 51/76- Emen·
da no I. de Plcnúrio- Dispõe sobre a fabricaçuo de detergentes não·
biodegrudúveis, nus condições em que especiOca. Relator: Senador
Nelson Carneiro. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado.
6) Projeto de Lei do Senado n' 20/77 -institui o Seguro em Garan·
tia de Educuçilo, e dil outras providências. Relator: Senador Helví·
dia Nunes. Parecer: injurídica. Aprovado. 7) Projeto de Lei da
Câmara n' 113/76- Acrescenta parúgrufo ao art. 42 da Lei no 5.1 OH,
de 21-9-66 (Código Nacional do Trúnsito), Relator: Senador Nelson
Curnciro. Purecer: injurídica. Aprovado. 8) Mensagem no 199/76 do
Sr. Presidente du Repi1blicu, propondo ao Sem1do Federal, pura que
seja autorizada u Prcfeituru Municipal t'o Silo José du Belu Vista (SP)
a cicvur em CrS 1.030.400,00 (um milhão e trinta mil e quatrocentos
cruleiros) o montnnte de sua dívida consolidada. Relator: Senador
Otto Lehmunn. Purecer: constitucional e jurídico o Projeto de
Rcsolucllo du Comissilo de Economia. Aprovado.

Nuda nwis havendo n trutur, ~.:nc~:rru~sc u rcuniilo luvrundo c:u,
f\.·l:trii.l Hclcmt Bu~:no Brundtto. Assistcnt~.:, u presente :ttu que. lida c
:tpruvud:t, scrit assinuda pl!lo Scnhur Prcsidcnt~:.
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MISA
Presidente'
Petrónlo Portella (ARENA- PI)

LIDIIANCA DA AIINA
IDAMAIOIIA
Lide r
Eurico Rozonde
Vice·Lidores
Heitor Dias
Holvldio Nunes
José Sarnoy
Mattos Loóo
Osires Toixeifa
Paulo Guerra
Saldanha Oerzi
Virgllio Tóvora

39-Secretário'
Henrique de La Rocquo (ARENA- MA)

19-Vice·Presldente,
Josó Lindoso (ARENA- AM)

49-Secretário,
Renato Franco (ARENA- PA)

29-Vice•Presldent!h

LIDIIANCA DO MDI
I DA II{INOIIA

Amarai Peixoto (MDB - RJ)
Suplentes do Secretório:
1•·Socretaflo:
Mondes Conalo (ARENA -MT)

Lide r
Franco Montara
Vico·Lidores
Roberto Soturnino
Itamar Franco
Gilvan Rocha
Lózaro Barbozo
Danton Jobim

Altovir Leal (ARENA- AC)
Ruy Carneiro (MDB- PB)
Otoir Bockor (ARENA - SC)
Braga Junior (ARENA- AM)

29-Secretório,
Mouro Bonovidos (MDB- CE)
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COMISSlO DI ASSUNTOS IIGIONAII - (CAl)

COMISSOIS

(7 membros)

Di reter: José Soares de Oliveira Filho
Local: Anexo 11 - Tórroo
Telefones: 23·6244 o 25·8505 - Ramais 193 o 257

COMPOSIÇÃO
Presidente, Oinarte Mariz
Vice·Presidente, Evandro Carreira

Titularea

Suplente•
ARENA

A) SIIVIÇO DI COMIIIOII PIRMANINTII
Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Casto
Local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 25·8505- Ramais301 e 313

2. Jorbas Passarinho
3, Di norte Mariz
4. Teotónio Vilela
S. Braga Junior
1. Agenor Maria
2. Evandro Carreiro

COMIIIlO DI AOIICULTUU- (CA)

1, Saldanha Dorzi
2. José Sarnoy
3. Otair Bockor

1. ............. ..

MDB
1. Evelósio Vieira
2. Gilvan Rocha

Assistente' Uda Ferreiro da Rocha- Ramal312
Reuniões, Terças-feiras, às 1Q,OQ horas
Localz Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anoxa 11 - Rama/623

(7 membros)

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA -(CCJ)
(13 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidentes Agenor Maria
Vice·Prosidonto, Otair Beckor

ntular••

luplentea
ARENA

1.
2.
3.
4.
S.

Otair Bockor
Benedito Ferreira
ltallvio Coelho
Paulo Guerra
Vasconcelos Torros
MDB

1, Adalberto Sena
2, Evelóslo Vieira

Anistente: S6nla Andrade Polxoto- Ramal307
Rounl6oSt Quartas·folras, 61 11,30 horas

lacaia Sala "Rui Barbosa

11

-

Titulare a

luplentea
ARENA

1, Dinarte Mariz
2. Saldanha Derzl
3, Mattos LeOa

I. Agonor Maria
2. Roberto Saturnlno

Presidente, Daniel Krleger
]9. Vice·Presidentez Accioly Filho
29-Vice-Presldente, Leito Chaves

Anexo 11- Ramals621 o 716

1. Accioly Filho

2.
3.
4.
S.
6.
7,
8,
9,

Gustavo Capanema
Oaniol Krieger
Eurico Rozende
Heitor Dias
Holvldio Nunes
Wilson Gonçalves
ltalivlo Coelho
Otto Lehmann

1.
2.
3.
4.

Dirceu Cardoso
Leito Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Bronard

1. Osires Teixeira
2. Mattos Loclo
3. Vasconcelos Torres
4, Saldanha Dorzl
S, Lenolr Vargas
6, Arnon do Mollo

MDB
1. Franco Montara
2, Orestes Quórcla

Assistente, Maria Helena Bueno 8rand6o- Ramal305
Reuniões' Quartas-feiras, às 10,00 horas
local' Sala "Clóvis Bevllócqua"- ~nexo 11- Ramal623
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COMISSAO DO DISTRITO PIDIIAL- (CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇAO I CULTURA- (CIC).

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente, Wilson Gonçalves

Presidente1 Joc5o Calmon
Vi ce-Presidente, Evelósio Vieira

Vice·Presidentez Ruy Carneiro

Suplente•

Titulare•

Tltulareo

Suplantei
ARENA

ARENA
· .~· Tarso Outra
2. Gustavo Capanema

1. Heitor Dias

1, Augusto Franco

2. Paulo Guerra

2. José Sorney

3. Cattete Pinheiro

3. Braga Junior
A. Altevir leal

A. OHo Lehmonn

S. Luiz Cavalcante

5. Jarbas Passarinho

4. Osires Teixeira
5. Soldonho Oerzi
6. Wilson Gonçalves

1. Helvldio Nunes
2. Ruy Santos

3. Jo6o Colmon

3. Arnon de Mello
4. Heitor Dias

6, Cattete Pinheiro

MOB

7. Virgílio Távora
8. Alexandre Costa

MOB
1. Adalberto Seno

1. Evandro Carreira

2. Lázaro Barboza

2. Nelson Carneiro

1. Evelósio.Vieira

1. Franco Montara

2. Paulo Brossord
3. Adalberto Seno

2. Itamar Franco

Assistente, Cleide Mario B. F. Cruz- Romoi59B

3, Ruy Carneiro

Assistente: Rena/do Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Quintas-feiras, às 1Q,QQ horas

Reuniões1 Quintas-feiras1 às 10:00 horas
Local! Sala 11 CI6vis Bevilâcqua"- Anexo 11- Ramal 623

R~ uniões:

COMISSlO DI FINANÇAS- (CF)

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17 membros)
COMPOSIÇÃO

COMISSA O DIICONOMIA- (CI)

Presidente: Paulo Brossard

(11 membros)

Vice·Presldente: Dom! cio Gondim

COMPOSIÇÃO

Titulare•

Suplantei
ARENA

Presidente; Marcos Freire
Vice·Presidentez Vasconcelos Torres

Titulare•

Suplantei
ARENA

I. Milton Cobrei
2. Arnon de Mello

1. CoMete Pinheiro
2. Augusto Franco

3. José Guiomord
4. Luiz Cavalcante
5, Paulo Guerra

3. José Sarney
4. Domlcio Gondim
5. Jarbas Passarinhe

1. Teot6nio Vilelo

3, Lourival Baptiste
4. Daniel Krieger

5. Helvidio Nunes
6. lenoir Vergas

5, José Gulomord
6. José Sorney
7, Soldonho Oerzi

7. MoNos Le6o
B. Ruy Sontos
9, Braga Junior
IO. Torso Outro
11. Vlrglllo Távora
12. Mogolhêes Pinto

6, Vasconcelos Torres
7. Dinarte Mariz

MOB

8. Otoir Becker
MOB
1. Franco Montara
2. Marcos Freire
3, Roberto Saturnino

1. CoMete Pinheiro
2. Heitor Dias

2. Alexandre Costa
3, Wilson Gonçalves
4, Oomicio Gondim

1. Agenor Mario
2. Orestes Quércla

Assistente1 Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões1 Quartas·feiras, Os 10130 horas
local1 Sala 1'Rui Barbo1a"- AneKo 11- Rdmal1 621 e 716

1. Paulo Brossard
2. Eveláslo Vieira
3. Gllvon Rocha

1. Oonton Joblm
2. Dirceu Cardoso
3, Evaodro Carreira

4. Roberto Saturnlno
5. Ruy Cornolro
Assistente, Cândido Hlpperll- Romol676
Reuniõe11 Qulntas·felras, às 9100 horas
Loca la Sala "Clóvis Bevllócqua"- Anexo 11 - Ramal623
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COMISSlO DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS)

COMISSlO DIIILAÇOIS IXTIIIOIIS- (CII)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente1 Jessó Freire
Vice·Presldente1 Orestes Quércia

Presidente: Magalhães Pinto
1~·Vice·Presidente: Saldanha Derzi
2~-Vice·Presidente: Nelson Carneiro

Suplantai

Titular••
ARENA
1,
2.
3.
4,

1. Braga Junior
2, Virgílio Távora

Jessó Freire
Ruy Santos

3. Osires Teixeira
4. Domlcio Gondim

lenoir Vergas
Jarbas Passarinho
S. Lourival Baptista
6. Accioly Filho

MDB
1. Lázaro Borboza

1. Franco Montara
2. Orestes Quérda

2. Ruy Carneiro

3. Nelson Carneiro
Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675
Reuniões1 Quintas-feiras, Qs 11,00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo li - Ramal 623

COMISSlO DI MINAS IINIIGIA- (CMI)

Titularei

Suplanta•
ARENA

1. Magalhães Pinto
2. Alexandre Costa
3. Virgílio Távora
A, Jessé Freire
S. Arnon de Mello
6. Saldanha Cerzi
7. José Sarney
8. Joõo Calmon
9. Augusto Franco
1O. OMo lehmonn

1. Accioly Filho
2. Fausto Castelo·Branco
3. Helvidio Nunes
4. Dom leio Gondim

S. Jarbas Passarinho
6. Luiz Cavalcante

(7 membros)

MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jarbas Panarinho
Vice-Presidente1 Luiz Covaleante

1. Danton Jobim
2. Gilvon Racho
3. /temor Franco
4. leite Chaves
S. Nelson Carneiro

1. Marcos Freire
2. Paulo Brossard
3. Roberto Saturnino

Suplantao

Tltularao
ARENA
1. Milton Cabral
2. Domício Gondim
3. Arnon de Mello
4. luiz Cavalcante
S. Jarbas Passarinho

1. José Guiomord
2. Paulo Guerra
3. Virgllio Távora

A55istenter Cândido Hippertt- Ramal676
Reuniões: Quartos·feiras, às 10:00 horas

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

1. Gilvan Rocha

COMISSlO DISAUDI- (CS)

2. Franco Montara

(7 membros)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:30 horas
Local: Sala ''Clóvis Bevi/ácqva"- Anexo 11- Ramal623

COMPOSIÇÃO

Presidente: Ruy Santos
Vice·Presidente: Altevir Leal

COMISSlO DIIIDAÇlO- (CI)
(5 mombros)

Titulara•

COMPOSIÇÃO

Presidente: Adalberto Sena
Vice·Presidente: Helvidio Nunes

Suplantai

Titular••
ARENA

1. Vlrglllo Tóvora
2. Arnon de Mello
3. Jarbas Passarinho

1. Helvldio Nunes
2. OMo lehmann
3. Saldanha Derzl
MDB
1. Danton Joblm
2. Adalberto Sena

1. Dirceu Cardoso

Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Ramal134
Reuniõest Qulntas·felras, às 12:00 horas
Local: Solo "Clóvis Bevildcqua"- Anexo 11- Ramal 623

Suplantao
ARENA

1. Altevir leal
2. Ruy Santos
3. Cattete Pinheiro
4. Fausto Castelo-Branco
S. lourival Baptista

1. Saldanha Cerzi
2. ltallvio Coelho
3. Osires Teixeira

MDB
1. Adalberto Sena
2. Gilvan Rocha.

).

Benjamim Farah

2. Ruy Carneira

Asshlenter l6da Ferreira da Rocha -Ramal 312
Reuniões: Quintas· feiras, às 11t00 horas
local1 Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716
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COMI55AO DI SIGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSAO DI TIANSPOITIS, COMUNICAÇOIS
I OIIAS PUILICAS - (CT)

(7 membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidenfez Milton Cabral
Vice·Presidente: Augusto Franco

Presidentes lourival Baptista
Vice·Presidonte: Alexandre Costa

Suplente•

Tltularoa
ARENA
1. JosO Guiomord
2. Vasconcelos Torres

1. Alexandre Costa
2. Braga Junior

3. Virgílio Tóvoro
4. Augusto Franco

3. Dinarte Mariz

S. Milton Cabral

MDB
1. Agenor Mario
2. Dirceu Cardoso

1. Adalborlo Seno
2. Benjamim Forah

Suplenteo

Titular••

ARENA
1. Otto lohmonn
2. Teotónio Violla
3. Wilson Gonçalves

1. Alexandre Costa
2. luiz Cavalcante
. 3. Braga Junior
4:: Lourival Baptista
4. Mattos Leão
MDB

1. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

1. Evandro Carreira
2. Evelásia· Vieira

Assistentd: Lêda Ferreiro do Rocha- Ramal312
Reuniôes1 Quartas·feiras, às 9:00 horas
localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSA O DISIIYIÇO PUILICO CIVIL- (CSPC)

Assistente, Rena/do Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniões: Torças·feiras, O! 10:00 horas
local: Sala "Rui Barbosa 11 - Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7 membros)

COMPOSIÇÃO

I) SIIYIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS
I DIINQUriiTO

Presidente: Benjamim Farah

Vice·Presidente: Lenoir Vergas

Titularei

Comlooiea Temporárlaa

Suplentea
ARENA

1. lena ir Vergas
2. Accioly Filho

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Copanema
3. Mattos leão

3, Augusto Franco

4. Heitor Dias
5............... .

MOS
1. Benjamim Faroh
2. Itamar Franco

1. Danton Jobim
2. Lázaro Barbaza

Chefe: Ruth de Souza Castro
local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 25·8505- Ramal303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do Regimento
Comum).
Assistentes de Comissões: Hora/do Pereira Fernandes - Ramal 674,
Aliou de Oliveira- Ramal 674; Cloido Mario B. F. Cruz- Ramal 598:
Mauro Lopes de Sá- Ramal310.

Assistentes Sônia Andrade Peixoto -Ramal 307
Reuniões: Quintas·feiras, às 9:30 horas
lo,al: Solo "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716

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

!!ORAS

TERÇA

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

C.T.

RUY BARBOSA
Ramais - 621 e 716

RONALDO

09:00

c.F.

C.A.R.

CLOVIS BEVILA:CQUA
Ramal - 623

LSDA

09:30

C.S.P.C.

10:00

HORAS

SAL A S

QUARTA

S AL AS

ASSISTENTE

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais - 621 e 7l6

LEDA

C.C.J.

CLOVIS BEVILlCQUA
Ramal - 623

MARIA
HELENA

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais - 621 e 716

CANDIDO

10:00

10:30

c.E.

RUY BARBOSA
Ramats - 621 e 716

DANIEL

11:30

C.A.

RUY BARBOSA
Ramais - 621 e 716

SONIA

12:00

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

CANDIDO

RUY BARBOSA

SONIA

Ramais - 621 e 716

CLOVIS BEVI LACQUA
Ramal - 621

C.D.F.

RUY BARBOSA
RONALDO
Rumais - 621 e 716

C.M.E.

CLOVIS BEVILlCQUA
Ramal - 623

RONALDO

C.L.S.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 621

DANIEL

c.s.

RUY BARBOSA
Rnmuio -621 e 716

LEDA

C.R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ruma1 - 623

MARIA
CARMEM

11:00

10:30

ASSISTENTE

C.E.e.
10:00

09:00

S AL AS

CLEIDE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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SÁBADO, 26 DE MARÇO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATADA Z6•SESSXO,EMl5DEMARCODEI977
1.1-ABERTURA
1.2-EXPEDJENTE
J.Z,J - Pareeern

Referentes às seguintes matérias:

- Projeto de Lei da Câmara n• 113/76 (n• 1.683-B/75, na
origem), que acrescenta parâgrafo ao artigo 42 da Lei n• 5.108,
dc21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito).
-Projeto de Lei do Senado n• 273/75, que institui o "Dia
Nacional da Bfblia" e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 173/76, que altera a redução
dos artigos 27 c 61 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, acres·
contando novos itens e parâgrafos e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 20/77. que institui o Seguro
Garantia de Educação c dá outras providências.
- Mensagem n• 199/76 (n• 379/76, na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista
(SP) a elevar cm CrS 1.030.400,00 (hum milhão, trinta mil c qua·
troccntos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
J.U - Requerlmentoa

N• 41/77. de autoria do Sr. Senador Daniel Kriegcr, solici·
tando a anexaçilo do Projeto de Lei do Senado n• 2/77 aos
Projctos de Lei do Senado n•s 128/74, 89, 164, 189, 197, 198,
226/75 e 15, 47, 79, 200,251, 290, 291 c 305/76, quejâ tramitam
cm conjunto.
N• 42/77, de autoria do Sr. Senador Daniel Kricger, solicitando a tramitaçilo cm conjunto dos Projetas de Lei do Senado
n•s 160J?S c 21, de 1977.
N• 43/77, de autoria do Sr. Senador Henrique de La Roc·
que, solicitando a transcriçilo, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido cm sessão solene do Supremo Tribunal Fc·
dcral pelo Ministro Rodrigues Alckmin, por ocnsino dns homena·
gens prestadas ao ex-Ministro Cdndido Motta Filho.

U.3 - DIIICUnos do Expediente
SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Editorial do jornal O
Globo, intitulado "Subdesenvolvimento do Luxo", que focaliza
excessos de gastos cm empresas estatais.
SENADOR AGENOR MARIA- A elevada taxa de juros c
o alto custo dos serviços públicos, como fatores rcsponsãvcis pc·
la elevação do custo de vida. Artigo do jornalista Adolfo Boch
sobre a corrcçilo monetária no Brasil.
SENADOR V/RG/L/0 TÁVORA- Rctincações de asserti·
vas de seu antecessor na tribuna, contra a capitalização de emprc·
sas estatais para a expansão de seus serviços.
SENADOR ROBERTO SATURNINO, como Líder- Apre·
ensão na cidade do Rio de Janeiro do jornal Tribuna da Imprensa.

1.2.4 :- Comunleaçio da Liderança do MDB na Câmara doa
Deputadoa
'-De substituição de membro em Comissão Mista do Con·
grcsso Nacional.
1.3- ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 2/76
(n• 37·A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova as Contas
do Presidente du República, relativas ao exercfcio de 1974.
Apro•ada. Â promulgação.
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara
n• 76/75 (n• 1.339-C/68, na Casa de origem), que dispõe sobre o
cxerclcio da profissão de Geógrafo, cria os Conselhos Federal e
Regionais de Geografia, c dá outras providências. Dlacuuio adia·
da para a scssi!o do dia 22 de abril vindouro, nos termos do Requerimento n• 44/77.
- Projeto de Lei do Senado n• 23/75, do Sr. Senador Nel·
son Carneiro, que altera u redução do urt. 550 da Consolidação
das Leis do Trabalho. Dlscuuio adiada para diligência junto no
Ministério do Trabalho, nos termos do Requerimento n• 45/77.
- Projeto de Lei do Senado n• 51/76, do Sr. Senador Fran·
co.Montoro, que manda incluir no pagamento das férias as horas
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extraordinárias habitualmente prestadas pelo empregado.
Apro•ado com emenda, em primeiro turno. À Comissüo de Redo·
ção.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

Março de 1977

l-DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES AN·
TERIORES
- Do Sr. Dirceu Cardoso, proferidos nas sessões de 9 c
10·3-77.

SENADOR OTAIR BECKER- Expediente recebido do
3-CONSULTORIA·GERAL
Coordenudor de Transportes Urbanos, do Ministério dos Trans·
· dc
-Pareceres n•s 12 c 13/77.
portes, a respeito da sistemática do Imposto sobre os Scrvtços
Transporte Rodoviário lntermunicipnl c Interestadual de Pus· . .
4 -INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESsageiros c de Carga -ISTR, objcto de discurso de S. Ex•
SISTAS
SENA DOR DIRCEU CARDOSO- Apelo no Presidente
da Rede Ferroviária Federal S.A .. no sentido de que o pagamen·
to dos atrasados de seu pessoal se fuça de modo integral c não
mi:s a mês. Concessão de 30% de aumento aos ferroviários
brasileiros.

-Aviso de realização de assembléia-geral ordinária de con·
tribuintcs.
-Ata da reunião do Conselho Deliberativo,
5- ATAS DE COMISSOES
6- MESA DIRETORA

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Necrológio do Dr.
Genivul Londres.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·

TES

ATA DA 26• SESSÃO, EM 25 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura

.,
.!
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PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E HENRIQUE DE LA ROCQUE

,is 14 HOR,!S E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:
Adulberto Senu - Altcvir Leal - Braga Junior- Evundro
Carreira- Josi: Lindoso- Cattcte Pinheiro- Jurbas PussarinhoRenato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque Helvídío Nunes- Petrõnio Portella- Mauro Benevides- Virgílio
Távora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Ruy Carneiro Marcos Freire - Luiz Cavalcante - Augusto Franco.- Gilvan
Rocha - Lourival Baptista - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Eurico Rezendc - Roberto Suturnino - Gustavo Cnpunema Frunco Montoro - Otto Lehmann - Lázaro Barbozu - Osires
Teixeira - Leito Chaves- Mattos Leão - Otair Becker- Paulo
Brnssurd.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. I•·Secretúrio vai proceder à leitura do Expediente.

t lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• S2, DE 1977
Da Comlosào de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de
Lei du Caimora n• 113, de 1976 (n' 1.683-B, de 197S, na orl·
gemi, que "acreocenta paráarafo ao art, 42 da Lei n• S.I08, de
21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito)".
Relotor: Senodor Nelson Cornelro
A Ciunara dos Deputados aprovou projeto do nobre Deputado
Blota Junior, yuo assim dei põe:

"Art. I• Acrescente-se ao art. 42 du Lei n• 5.108, de 21
de setembro de 1966, instituidoru do Código Nacional de
Tr[ansito, o seguinte pur(tgrufo:
"Art. 42 ...................................... ..

95• A autoridade local poderá instituir categorias
para classificação de veículos uutomotores de aluguel
destinados ao transporte individual de passageiros, dis·
pensadas, no caso de serviço de luxo, indicações externas
de que se trata de veículo de aluguel, exceto a placa,"
Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art, 3• Revogam-se as disposições em contrário."
Inclui-se na competência da União legislar sobre "tráfego e trân·
si to nas vias terrestres", sem prejuízo da legislação supletiva dos Estados (Emenda Constitucional n• I, de 1969, art. 8•, XVII, letra a, c
seu purúgrufo único), O art. 42 do Código Nacional de Trânsito
dispõe que "os veículos de aluguel, destinados ao transporte de
passageiros, ficarão subordinados ao regulamento fixado pela autO·
ridade local e, nos municípios com população superior u 100.000
(cem mil) habitantes, adotarào exclusivamente o tax!metro como
forma de cobrança de serviço prestado".
Ocorre que o Prefeito de Silo Paulo, ao classificar o transporte
individual de passageiros em serviço de luxo, especial e comum,
exigiu, no rc:ferentc: uo primeiro, "ter fuixa luminosa, com n palavra
"Túxi", de modelo aprovado, afixada nu capota do veiculo, pcrmu·
nentcmcnte ou através de cintas metúlicas" (Decreto Municipal de
15·11·1974,urt.3•,c).
O projeto em exume visa a fixar, através de lei federal, que car·
ros de tal qualific:1ção dispensam as indicações externas, bastando
upt:nus as ptlluvras que os carm:tcrizum como d~.: ulugut:l.

A Constituição de 1946 conferiu à Uniüo competência pura legis·
lar sobre tráfego interestadual (urt. 5•, XV, J), sem excluir a do Estudo pura suplementar ou complementar as normas federais. Tratar·
se·in assim de competências concorrentes, cumprindo aos Estudos
suprir us omissões da lei federal. O texto constitucional de 1967 é
mais umplo, jú se refere, como o utuul, u "trúfego e tritnsito nus vias
terrestres", Aos municfpios, como sustenta Pontes de Mirando, se
estendeu, no <imbito de sua competência, u competência complemcn·
tnr. Ao comcntur o primeiro daqueles estatutos, escreve o mestre:"Quundo u mutéríu toca dirctumcntc uo município, se bem que
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caiba à União a elaboração das regras gerais como primeiro jato
legislativo (o que hoje é fâcil acontecer, porque a Constituição de
1946 deu ao Poder Legislativo central utribuiçõco que confinam com
a legislação tipicamente municipal), a Constituição estadual nilo
pode excluir a autonomia legislativa do Municfpio. Em casos que
podem ocorrer haverá três leis: a do Poder Legislativo federal, a do
Poder Legislativo estadual c a do Municfpio" (C-túlot, I, pág.

concluir pela constitucionalidade c juridicidadc do Projeto com as
seguintes:
EMENDA N•I-CCJ
Dê-se a scguin te redução ao art. 1•.
"Ar!. 1• Fica instituldo o Dia Nacional da Blblia, que
será comemorado no último domingo do ano."

341).

Quando se trata de "trAfego c trAnsito cm vias terrestres" hã, a
meu ver, três patamares. Assim como o Municfpio não pode invadir
a esfera da União c do Estado, União c Estudo devem respeitar a
autonomia municipal no que disser respeito às peculiaridades locais.
Se assim não fazem, seu alo, se nilo é inconstitucional, se me afigura
injurídica. O que dispõe o Decreto do Prefeito de Silo Paulo pode
atender a uma necessidade local, que nilo ocorra, por exemplo, no
Recife ou cm Bcl~m. Creio que a solução para os males apontados
pelo ilustre representante paulista, se existem, devem ser corrigidos
pela Câmara Municipal de São Paulo, c não pela lei federal, de âmbito nacional. Meu voto é pela injuridicidadc do Projeto, cm respeito
mesmo à autonomia legislativa do Municlpio.
Sala das Comissões, 23 de março de 1977. - Dllllel Krllttr,
Presidente - Nel10a Caneiro, Relator - Ollo Le11111D1 - WUGOIICIIYn- leite CII1Yn- o.lm Telxeln- Heitor Diu- HeiYI41o N - - M111"' Leio.
PARECERES NOS 53, 54 e 55, DE 1977

s.n.u ••

Sobre o Projeto dt Ltl do
Z13, de lt15, ...
"IIIICIIUI o "DI1 NldoMJ .. Blbll1 ", e .. outnl llfG'Wfe.
clu".
PARECER N• 53, DE 1977
D1 C.,.._. dt COMII..Içio e Jutiçl

Relator: S...dor Leite CUYIIo
O Projeto sob exame, de autoria do Ilustre Senado Osircs Teixeira, dispõe sobre a instituição, cm todo o território nacional, de uma
data - fixada para o último domingo do ano - destinada à comemoração ccunêmica da Blblia, cm carâtcr oficial "por todos os
órgãos ligados di reta ou indirctamentc ao Poder Público." (Parâ·
grafo único do art. 1•).
Justificando-o, salienta o Autor que "o objetivo do Projeto é,
atrav~s do "Dia Nacional da Blblia", divulgâ-la àqueles que ainda
não a conhecem, é fazê-la chegar aos lares ainda incrédulos ou que
ainda não puderam ou não tiveram a ventura de conhecer-lhes os
ensinamentos".
O Projeto é, de inicio, inconstitucional, por contrariar a laicidade absoluta do Estado brasileiro. Somente c apenas no lmp~rio,
conhecemos a figura da religião oficial (art. 5• da Constituição
de 1824), o que deu ensejo a uma das maiores batalhas parlamcn·
tares jâ travadas no Congresso Nacional, mantida por Rui Barbosa,
defensor da separação entre o Estado c a Igreja. E por lareJa há de
entender-se o conjunto de todos os credos c religiões, cujo cxcrcfcio
(desde que não contrariem a ordem pública c os bons costumes) ~
assegurado pelo nrt. 153, § 5•, ressalvadas as vedações do arl. 9•,
item li. ambos elo Curtu Magna.
Nilo há, outrossim, falar-se cm Blblia como instrumento de
ecumenismo, já que as próprias igrejas Cristãs distinguem c d~o difc·
rentes interpretações aos Testamentos. Por outro lado, aprovado o
Projeto, outras datas deveriam igualmente ser consagradas à Tora c
ao Alcorão, livros sagrados, respectivamente, dos israelitas c
maometanos.
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto por não
satisfazer os pressupostos de conslitucionulidadc cjuridicidudc.

EMENDA N• 2-CCJ
Suprima-se o a ri. 2•, rcnumcrando-sc o art. 3•
Sala das Comissões, 31 de março de 1976.- Acdoly Fllllo, Prc·
sidcntc - Leite Clln•, Relator - Dlrau
HtiYWie
N - - Henrique La Roque- JOIII S1111ty- N"- C~nelro.

c.- -

u

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR HELVI/J/0
NUNES:
O ilustre Senador Osircs Teixeira apresentou Projeto de Lei do
Senado n• 273, de 1975, por meio do qual pretende seja inslitufdo,
cm todo território pátrio, o "Diu Nacional da Bfblia", "comemo·
rado oficialmente por todos os órgãos ligados di reta ou indirctamcn·
te uo Poder Publico, cm solenidades ecuménicas". (Parágrafo único
do an. 1•1.... no último domingo do ano". (Art. 2•).
Di~ ajustiliculiva:
"Livro dos Livros, fonte inspiradora dos grandes
ideais ... inspirada por Deus, a Bíblia é, c havcrã de ser sempre, o refrigério para as almas aflitas, o consolo para os desesperados, a última c cerra Mensagem de esperança, de amor c
de paz."
Distribulda ao eminente Senador Leite Chaves, a propoaiçio
recebeu, nesta Comissão, parecer contrário, pois que nela cn~crgou o
representante paranaensc laivos de inconstitucionalidade c injuridicidadc.
Em que pese a posição doutrinária do ilustre Relator, entendo
que o Projeto do Senador goiano não fere, absolutamente, a Carta
Magna vigente.
·
Na verdade, a proposição não visa a implantar, de forma alguma, religião oficial no Pais. Ao contrário, pretende destinar um dia
de cada ano às comemorações de um dos Livros mais importantes da
humanidade, exatamcntc aquele que, apesar das divcrgi!ncias de
interpretações das várias correntes espirituais que o adotam, corresponde às necessidades c aos anseios religiosos da quase totalidade
do povo brasileiro.
A instituição do Dia Nacional da Bíblia, pois, além de nilo
violar os sentimentos da Nação, constituiria oportunidade 'para
manifestações colctivas de fé na Fonte inspiradora do Bem.
A Constituição de 1969 assegura aos crentes (art. 153, § "5•) o
exercício dos cultos religiosos, que não contrariem a ordem pública e
os bons costumes.
E mais adiante estabelece (art. 153, § 7•) que, "sem carâtcr de
obrigatoriedade, será prestada, por brasileiro, nos termos da lei,
assistência religiosa às forças armadas c auxiliares c nos cstabc·
lccimentos de internação colctiva, aos interessados que o soli·
citarem".

Evidente que a Lei Maior não prolbc o ensino da rcligiilo, muito
menos a prestação de assistência religiosa, desde que sem caráti:r
obrigatório c que o culto não fira a ordem pública c os bons
costumes.
De outra parte, se as Igrejas cristãs "dilo diferentes interpreta•
çõcs aos Testamentos", nenhuma delas prega a inexistência de Deus
e nega u vinda de Cristo.
Assim, sou pela constitucionalidade c juridicidadc do Projeto de
Lei do Senador Osircs Teixeira, com a seguinte

C011cludo

EMENDA N• I·CCJ

Nos termos do voto cm separado do Scnudor Hclvldio Nunes c
cm face dos debutes, o Senador Leite Choves rctificou seu voto para

Suprima-se o pardgrafo único do urt. 1•
Sala das Comissões, 31 de março de 1976.- He!Yfdlo Nunn.

'I
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PARECER N• 54, DE 1977
Da Comlssio de Educaçio e Cultura
Relator: Senador Henrique de La Rocque.
De iniciativa do ilustre Senador Osircs Teixeira. o projeto em
apreço propõe seja instituído. cm todo o território nacional, o "Dia
Nacional da Bíblia", cuja festa móvel nxn no último domingo do
ano.
O autor da proposição u justifica unrmundo que" ... a Bíblia é o
mais importante livro de toda a literatura mundial".
Declara, ainda, o eminente Senador Osires Teixeira que "o objctivo do projeto é. através do "Dia Nacional da Bíblia", divulgá-la
àqueles que ainda não a conhecem, é fazê-lu chegar aos lares ainda
incrôdulos ou que ainda não puderam ou não tiveram a ventura de
conhccer~lhes os cnsinumc:ntos".
Na Comissão de Constituição c Justiça, o ilustre Senador Leite
Chaves julgou, inicialmente, a mati:ria inconstitucional, "por contrariar a laicidade absoluta do Estado brasileiro", não se podendo,
ainda. "l':tlar-sc cm Bíblia como instrumento de ecumenismo, jâ que
as próprias igrejas cristãs distinguem c düo diferentes interpretações
aos Tcst~llllcntos".
Em face. porém. do voto cm separado do eminente Senador
Hdvídio Nunes c dos debutes travados no seio daquele órgão
técnico, o ilustre Relator rctincou seu voto, concluindo pela constitu·
cionalidadc cjuridicidadc da matéria.
Em seu voto, o ilustre Senador Helvídio Nunes declara que "na
verdade, a proposição não visa a implantar, de forma alguma, religião oficial no País. Ao contrário, pretende destinar um dia de cada
ano às comemorações de um dos Livros mais importantc:s da
humanidade, cxutumcntc aquele que, apesar das divergências de
interpretações das vúrius correntes espirituais que o adotam, corresponde us necessidades c aos anseios religiosos da quase totalidade
do povo brasileiro",
"A instituição do ''Diu Nucional da Bíblia .. , pois, assevera o
emincntt: Scnudor Ht:lvidio Nunes, alêm de nilo violar os sentimentos du N:tc.;iio. constituirhl oportunidi.ide para manif~staçõcs cole·
tivns de l'í:. l'ont~ inspiradora do Bem."
ConHl muihl hcm di~sc. cm su<~ justil'h.:ou;iiu. o ilustre: autor do
Projeto. "u Bihlia ~ ll Livrn dos Livros c u fonte inspin1dora dos
gnmd~:s idc:lis ... "
Entcnucmos que a Bíblia, sobre situar-se cm primeiro lugar entre os grandes livros religiosos do mundo civilizado, encerra, ao lado
da rcvclaçüo dos profetas c da história do povo eleito de Deus, a prc·
~ençu de V\llorcs litcrúrios do maior quilate, que a tornam admirável
c preciosa para a cultura universal e indispensável à formação do
gosto, do estilo c da linguagem. cm todos os idiomas nos quuis tem si·
do traduzida.
"Leituru ohrigutóriu dos povos que t~m as suas raízes religiosas
no monotcismo judilico", ufirma o ilustre Presidente du Academia
Brasileira de Lctrus, jornulista Austregésilo de Athaydc, "pode-se
avaliur a enorme innuoncia que exerce como disciplinu espiritual c
quanto tcrn contribuído paru a consoliduçilo das línguus".
O
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munu~r.:in

da Bíbliu estabelece contuto pcrmuncntc com as

obn1s c.x~.:clsas da beleza litt:rúriu du mais rcmotu antigllidudc, exalta
o espírito nu delcituçilo de umu linguagem poéticu c de padrões moruis como mio hú congêncrcs cm outro livo sagrado ou rrofano.
Educa c conduz, criando nus almas urn lustro de doutrina c nlosonu
de in~o:umrur{Jvc:l teor, uo mesmo passo que infundc nclus Úforça rnís·
ti cu que lhc.'i comunicu fé c cspcrunça.
"Que wdos devem ler n Bíblia, jí1 o disse Silo João
Crisóstomo. nlirmundo scr ela muito muis ncccss{Jria uns
ldg.o~ do que uos que de oficio pruticam u religião nu vivem
no recolhimt!nto dos mosteiros c convento~. "porque os que
Hn!.lam no rncio do mundo c todos os dias reccbcm v(! ria.~ fcridas. c~scs ~uo os que: muis nc:ccssiltim de remédio.
Mananciul de consôlo c conselho, refúgio puna us horas de

tormenta c atribulação, guia de exemplos c ensinamentos,
mestre silencioso c permanente em disponibilidade, a Blblia í:
o mais secreto conndcntc das penas e aniçõcs, e ninguém sai
de suas páginas sem receber apaziguadora rcspostu pura us
dúvidas. c b{lisumo c estímulo nas ocasiões de angústia e
desespero.
E sobre os seus abismos c mistérios, no recôndito da palavra
Divina, paira c realça o esplendor da Verdade, no Velho c
Novo Teslllmcntos, ambos nuindo das mesmas origens
cristalinas, ou seja, a inspiração do Santo Espirita. Nenhum
outro livo confere maior dignidade ao Homem, puru quem
foi escrito como o sopro de Deus.
A sua substância é etc:rna: us suas dimensões incomcnsurâ·
veis no tempo e no espaço. Nu Bíblia encarnou-se o Verbo c
permanece.''
Estas judiciosas c elegantes palavras do ilustre académico putrício fundamentam, no mérito, a feliz iniciativa do ilustre Scnad~r
Osires Teixeira.
Nos meios católicos. brasileiros. o "Dia da Bibliu", que já vinha
sendo comemorado, h~ longo tc:mpo, em várias dioceses acabou por
implantar-se oficialmente cm todas as províncias cclcsiústicus. tendo
sido nxado o último domingo de setembro como u data onciul para a
sua comemoração em todo o Brasil. "por ser o domingo mais próximo da festa de São Jerónimo, Doutor Máximo das Sagrudas Escrituras c o grande editor da "Vulgatu", que. como se sabe, é a traduçüo latina da Bíblia c o texto reconhecido como autêntico dos
livros bíblicos.
Entendemos que um determinado evento ou objeto de expressiva significação que se deseja comemorur deve vincular-se crono·
logicamente, a uma determinada da tu capaz de lhe dar aquela expressividade c sentido. Foi o que aconteceu, "vcrbi gratia", com o projeto que institui o "Dia da Caridade", transformado. posteriormente,
na Lei n• 5.063(63, c que é comemorado anualmente a 19 de julho.
por ser o dia de São Vicente de Paula, o grande apóstolo da caridade.
A vistu do exposto. munifestumo-nos fuvorável ao presente
projeto, nos termos da seguinte
EMENDAN•3-CEC
(Substitutivo)
Institui o Dl1 N1donal da Blblla.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i'' f:: instituído o "Diu Nacional da Bíblia" a ser
comemorndo, cm todo o tcrriti\rio Nacional no último domingo de
sctc:mhro.
Art. 2Y Estu Lt:l entru cm vigor nu duta de suu publicuçUo.
Art. 3Y Rcvogam-seus disposições cm contrilrio.
Sala das Comissões, 29 de abril de 197fi.- Gust1vo Capanema,
Presidente Eventual- Henrique de La Rocque, Relator- Joio Calmon- Eveiisio VIeira- Hehldio Nunes.
PARECER N• SS, DE 1977
Da Conllssio de Constltulçio e Justiça
Relator do vencido: Sen1dor Nelson Carneiro.
A Cnmisst10 de ConstituiçUo c Justiçu. d~pois de: demorudo dt:·
hatc. concluiu pclu rejeiçiio do Projc:to, nos termos do voto cm
scpurm.lo do Scnudor José Lindosn, cujo~ fundumcntos udotou.
Foram vencidos o Rclutor, Sc:nudor Lt:itc Chuvcs c Scnudnr Gustuvo
Cap:ancrna Uc u~urdu com o voto 'lllt: cmitiu na Comissiin d~: Educu·
~o,::in c Culturu.
Saiu das Comissões, 17 de n111rço de 1977.- Daniel Krleaer,
Presidente - Neloon Carneiro, Rclutm - Gu•lavo Cap1nema,
vencido de acordo com meu voto nu CEC- Oito Lehmann- Leite
Chaves, vencido- Wilson Gonçalves- Hehldlo Nunt!- Saldanha
Derzl- Heitor DI••·
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VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR JOSE LIN·

como exige igual prazo de regular funcionamento para que se representem, naquele conclave, os diversos departamentos.
DOSO:
A medida visa a "evitar - como assinala a justificação - que à
A Comissão de Constituiçuo c Justiça vem discutindo o PL n• última hora sejam fundados, atabalhoadumcntc, esses órgãos com o
273, de 1975, que institui o "Dia Nacional da Bíblia" c que seria fito de levar vantagem na dccisilo da Convenção c afctando a sua
comemorado no último domingo do ano.
autenticidade".
O Estudo brasileiro é: laico, embora exista clima de significativa
Finalmente, a inclusão do parágrafo 2• no art. 61 da lei referida
cooperação entre as diversas religiões, especialmente no sctor de constituiria uma conseqUência da aprovação do artigo I• da proposeducação.
ta.
Relativamente à Bíblia, livro fundamental para as religiões
Antes das últimas eleições municipais, meu voto seria pela
cristãs e essas religiões comemoram em diferentes datas o Livro inoportunidade da aprovação do art. I• do Projeto, porque, ao tempo, tudo indicava que, após as eleições de JS de novembro, profunmaior.
Por outro Judo, o sentimento religioso, num plano ecuménico, é das alterações deverão ser feitas na Lei Orgânica dos Partidos Polítim•nifeSiado oficialmente, no Diu Nacional de Ação de Graças.
cos, para recolher não só a primeira das sugestões então oferecidas,
Por essas razões, entendo que o PL deve ser rejeitado. t; o meu mas muitas outras, fruto da experiência e da observação dos entendivoto.
dos. E, como o art. 3• do Projeto era conseqUência do art. Jo, tam·
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1976. -JoM Llndoao.
bêm me inclinava pela sua não aprovação.
São passados quatro meses do pleito de 15 de novembro c se
aproxima as eleições partidárias, sem que se conheça qualquer iniVOTO VENCIDO DO SR. SENA DOR LEITE CHAVES:
ciativa de revisão da referida Lei Orgânica. O que, então, me pareceO presente Projeto jâ aprovado, através de Emenda nesta ria inoportuno, já agora de tal não pode ser acoimado. A virtude
Com issiio sofreu nova Emenda na Comissão de Educação c Cultura maior do Projeto é: evitar que. existindo apenas dois Partidos Políticm decorrência de que o "Dia Nacional da Bíblia" passava a ser o úl· cos, os dirctórios municipais se convertam em pequenas oligartimo domingo de setembro c não o último domingo do ano, como quias, que, cm defesa de sua perpetuação, impedem a filiação de noaqui se aprovou.
vos elementos, restringido assim a atividadc partidãria.
O ilustre relator daquela Comissão, Senador Henrique de La
Por tudo isso, sou pela aprovação do projeto, cuja consRocque, apresentou uma motivação plausível para aquela alteração. titucionalidade e juridicidade são 'evidentes.
r; que, segundo consta em seu parecer os meios católicos jã vêm
lõ o meu voto.
comemorando o Dia da Bíblia no último domingo de setembro, por
Sala das Comissões, 23 de março de 1977.- Daniel Krleeer,
ser o domingo mais próximo da Festa de São Jerônimo, considerado Presidente - Neloon Carneiro, Relator - Otto Lellmann - Wllaon
o "Dr. Máximo das Sagradas Escrituras" e editor da "Vulgata" que Gonçalvea- Leite Chaves- O..res Teixeira - Heitor Dias - Hei·
é a tradução latina da Bíblia, c, o texto reconhecido como autêntico ddlo Nunes- Matos Leio.
dos livros Bíblicos (si c).
A modificaçuo sugerida implica apenas numa alteração de
PARECERN•57, DE 1977
ordem cronológica, sem conseqUência alguma para os requisitos de
constitucionalidade, juridicidade c conveniência reconhecidos nesta
Comissão.
Da Comlado de Conatltulçio e Justiça, aobre o Projeto de
Desta forma, manifestamo-nos pela constitucionalidade cjuridi·
Lei do Senado n• 20, de 1977, que "lnatlnd o Se&uro em
cidade da proposição. com a rcdação prosposta pela Emenda n• 3, da
Garantia de Educaçio, e d• outru providências".
Comissão de Educação c Cultura, substitutiva, eis que, nos parece
mais compatível com a finalidade da data que se pretende cultuar.
Relator: Senador Helvídlo Nunea
Sala das Comissões, 16 de março de 1977.- Leite o ..n.
PARECER N• 56, DE 1977
Da Comido de Constltulçio e Jullllça, IObre o Projeto
de Lei do Setlado n• 173, de 1976, que "altera a redaçio doo
artlaosl7 e 61 da Lei n• !.611, de ll de julho de 1971, acreoCtlltando no•o• Jtena e p~r•arafos, e d• outra• proyfdêncla•".
Relator: Setlador Nel- Carneiro.
O ilustre Senador José: Lindoso ofereceu, em junho do ano passado, projeto de lei visando a alterar dispositivos da aluai Lei Orgâni·
ca dos Partidos Politicas.
Ao modificar o art. 27, permite o projeto a intervenção nos
Diretórios hierarquicamente inferiores "para garantir a participação
de minorias no processo eleitoral. nu forma de Dirctrizes partidárias
legitimamente estutuídas". Justificando u proposição, afirma o ilustre Parlamentar amazonense que, com ela, "se pretende somente
abrir o Partido pura abrigar as correntes expressivas com minoria
eventual ou sem representação no Dirctório ou nu Convenção. Por
isso, há entre os politicas um consenso para caracterizar essas minorias que são configuradas pelos grupos a que estüo vinculadas quem,
nus eleições pura u Cümuru Federal e Assembléia Legislativa, tenha,
no Municlpio, votuçilo superior u 20%".
Alterundo os n's IV c V do urt. 61 da mesma lei, o projeto só
permite u presença, nu Convcnçüo Municipal, de diri:tórios distritais
ou de bairro orgunizudos c registrados há mais de um (I) ano, assim

O Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1977, de autoria do ilustrado Senador Vasconcelos Torres, que "institui o Seguro em
Garantia de Educação", é a fiel reprodução. inclusive na sua justificativa, do Projeto de Lei do Senado n• 91, de 1973, também de sua
lavra.
Nu oportunidade do primeiro exame da matéria por esta Comissão, fui designado Relutar do vencido, uma vez que, desprezando
o parecer do eminente Senador Dirceu Cardoso, u Comissão de
Constituição c Justiça afirmou a injuridicidade da proposição.
Ora, o projeto c u justificação não sofreram a mais mínima
modificaçiio, o autor c o relator suo os mesmos c a lei especifica não
sofreu alteração. Assim. não há como mudar o parecer proferido,
que conclui:
"A proposição não distingue as situações que o próprio
texto da Curta Magna acolhe. E o ideal será u oficialização,
vale dizer. a ministruçüo do ensino pura todos, nu faixa etária
eleita, jamais a obrigatoriedade du instituiçilo do seguro. A
maioria ufirmu u injuridicidude do Projeto de Lei do Senado
no 91 /73."
t; o parecer.
Sala das Comissões, 23 de março de 1977. - Daniel Krleeer,
Presidente - HeiYfdlo Nunea, relator - Otto Lehmann - Mattoa
Leio - Wllaon Gonçal•es - Leite Cha•es - Oslrea Teixeira Nelaon Carneiro,
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PARECERES N•s 58 E S9, DE 1977
PARECER N• 58, DE 1977
Da Coml•io de Economia
Sobre a Mensagem n• 199, de 1976 (n' 379, de 1976, na
orleem), do Senhor Presidente da República, propondo ao
Senado federal, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Sio José da Bela VIsta (SP) aelevar em Cr$
1.030.400,00 (hum mllhio, trinta mil e quatrocentoo cruulroo)
o montante de 11111 divida conoolldada.
Relator: Senador Arnon de Mello
Sob exume o pleito da Prefeitura Municipal de Silo José da Bela
Vista {SP), que objetivu conseguir autorização do Senado Federal
para contratar, junto à Cuixu Econõmica do Estudo de Silo Paulo, as
seguintes operações de crédito:
I. A- Valor: Cr$ 430.4 mil {em complemcntucào ao financia·
menta a ser obtido junto à referida lnslituiçào, no valor de Cr$ 469,6
mil, independentemente de uutorizucão específica do Senado Fe·
dera!);
B- Prazo de amortização: 3 unos:
C- Encargos:
I -juros de 10% u.a .. pela aplicacào da Tabela Pricc;
2 - correcão monetária aos mesmos índices fixados para o solá·
rio mínimo habitacional:
D- Prestação mensal inicial: Cr$ 29.040.47;
E- Garantia: Imposto sobre u Circulação de Mercadorias
(!CM};
F- Destinação dos recursos: financiamento dos serviços de
pavimentação asfúltica u serem executados em vias daquela Muni·
cipalidadc;
11. A- Valor: CrS 600,0 mil;
B - Prazo de amortização: IOunos:
C- Encargos:
I -juros de 10% a.a .. pela aplicucão da Tabela Price:
2 - correção monetária uos mc:smos índices fixados para o salltrio mínimo habitacional;
D- Prestuciio mensal inicial: CrS 7.929,04:
E- Garantiu: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
(I CM};
F- Destinação dos recursos: construção de um Clube Muni·
cipal naquela cidade.
A matéria recebeu uprovuciio do Conselho Monetário Na·
cional, após exume dos seus aspectos financeiros, por entender que,
após a contratação dos empréstimos, o endividamento interno canso·
lidado da Municipalidade, apesnr de ultrapassar os limites fixados
pelos itens I, 11 c III do urtigo 2• da Resolução n• 62/75, desta Casa,
não deverá acometer maiores pressões na execução orcumentãria dos
próximos exercicios.
Ademais, o pedido se enquadra em casos análogos, jll acolhidos
pelo Senado Federal, :ui: mesmo por se tratar de empreendimentos
que se revestem de caráter reprodutivo.
Assim sendo, opinamos pela sua aprovação nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 2, de 1977
Aulorlza a Prereltura Municipal de Sio José da Bela
VIsta (SP} a elevar em CrS 1.030.<400,00 (hum mllhio, trinta
miJe quatrocentos cruzeiros), o montante deoua divida conooll·
dada.
O Senado Federal, resolve:
Art. i' I! a Prefeitura Municipal de Silo José da Bela Vista (SP}
autorizada u elevar, temporariamente, os paritmetros fixados pelos
Itens I, 11 e III do urt. 2• da Rcsoluçuo n• 62, de 1975, do Senado
Federal, a fim de que possa contratar empréstimos junto à Caixa
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Ecnnõmica do Estado de Silo Paulo S.A., nos valores de
CrS 430.400,00 {quatrocentos e trinta mil c quatrocentos cruzeiros} c
de CrS 600,000,00 {seiscentos mil cruzeiros}, respectivamente,
destinados ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica
e de construção de um clube municipal, naquela cidade.
Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua
publicucào.
Saiu das Comissões, 16 de marco de 1977. - Marcot Freire,
Presidente- Arnon de Mello, Relator- Catlele Pinheiro- FnMontoro - J arbas Pauarlnho - Va~eonceJO. Torm - Roberto
· .Saturnlno.
PARECER N• 59, de 1977
Da Comluio de Conalltulçio e Julllça, IObre o Projeto ..
Reooluçio n• 2, de 1977, da Comluio de Ecoeo•la 11ue a..
torlza a Prereltura Municipal de Sio Jolf 4a Bela VIela (SP) 1
elevar em CrS 1.030.400,00 (~um mllhlo, lrlata 11111 t quatrocentos cruzeiros), o montantf de aua divida coiiiOIIdau.
Relator: Senador Oito Lehmann.
O Projeto em análise, de autoria da Comissão de Economia,
autoriza a Prefeitura Municipal de São José da Bela Visla (SP} a ele·
vur em Cr$ 1.030.400,00 (hum milhão, trinta mil c quatrocentos
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa
contratar r.mpróstimos junto à Caixa Econômica do Estado de Silo
Paulo S.A .. destinados ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica e de construção de um clube municipal naquela cidade,
O mórito do Pleito foi estudado pela Comissão de Economia,
que recomendou o seu deferimento, por entender que os empreendi·
mentos u serem financiados pelas operações de crédito solicitados se
coadunam com os objetivos e diretrizcs da politica cconômica do
governo, inseridas no Plano Nacional de Desenvolvimento, tendo
recebido parecer favorável do Conselho Monetário Nacional,
quanto aos aspectos financeiros.
A Proposição obedeceu a todos os trâmites Regimentais c vem
informada com as exigõncias legais para a espécie.
Assim, opinamos pela sua aprovação, visto ser o Projeto Jurl·
dico, constitucional e de boa técnica legislativa.
Saiu das Comissões, 23 de marco de 1977.- Daniel Krlepr,
Presidente - Otto Lehmann, Relator- Wllaon GoaçaiYn- Leite
Chaves- Neloon Carneiro - O•lres Teixeira- Hellor Diu- Hill·
vldlo Nunes- Mallos Leio.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla} - O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.}
Sobre u mesu, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Secrctá·
rio.
Silo lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 41, DE 1977
Nos lermos do art. 282 do Regimento Interno requeiro a anexacu o do Projeto de Lei do Senado n• 2, de !977, aos Projetas de Lei
do Senado n•s 128/74,89, 164, 189, 197, 198,226, de 1975 c IS, 47,
79, 200, 251, 290, 291 e305, de 1976, quejt\ tramitam cm conjunto.
Sala dus Sessões, 25 de marco de 1977. - Daalel Krltter,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
REQUERIMENTO N• 41, DE 1977
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham
tramituciio em conjunto os seguintes projetes; Projeto de Lei do
Senudo n• 160/75 e Projeto de Lei do Senado n•021 f77.
Saiu das Sessões, 25 de marco de 1977. - Daniel Krleaer,
Presidente dtt Comissüo de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla} -Os requerimentos
lidos serão oportunamente incluídos cm Ordem do Dia.
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Hú, ainda, outro requerimento, que será lido pelo Sr, I•·Secretá·

rio.
(;; lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 43, DE 19'77
Nos termos do a;t, 233 do Regimento Interno, requeiro transcri·
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido cm sessão
solene do Supremo Tribunul Federal pelo Ministro Rodrigues
Alckmin, por ocasião das homenagens prestadas ao ex-Ministro
Candido Motta Filho.
Sala das Sessões, 25 de março de 1977. - Hearlque de La
Rocque,
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - O requerimento li·
do será encaminhado ao exame da Comissão Diretora.
Hit oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
A fim de que fique inserido nos Anais desta Casa, paso à leitura
do editorial do jornal O Globo, edição do dia 23 do corrente, sob o
titulo: "Subdesenvolvimento do luxo".
(;;o seguinte o texto completo:
"Rebela-se o Ministro Shigeaki Ueki contra o excesso de
sofisticação de luxo cm algumas âreas da administração
pública brasileira. Afinal, não basta economizar energia
importada, limitando a velocidade dos veiculas ou fechando
os postos de gasolina nos fins de semana. Hà um Brasil ainda
indisfarçavelmente pobre, com renda per .:.pila de mil
dólares apenas, que precisa reduzir o consumo da ostentação
oficial paga pelo dinheiro do povo.
O Ministro das Minas c Energia vê certas empresas
governamentais mais atentas, por vezes, a aspectos lisionômi·
cos de suas atividadcs do que à parte operacional. Constroem
sedes de soberba arquitetura e dotadas das mais modernas
condições de conforto; antecipam-se ao ano 2000 com
requintada tecnologia de automação; enchem os olhos não só
do modesto cidadão brasileiro que lhes freqUenta as reparti· .
ções mas até: os de quem chega das plagas supcrdcscnvolvidas
do mundo.
A ostentação, nesses casos, assinala o Ministro, não se
satisfaz em agredir a realidade nacional, Silo freqUentes as
agressões à inteligência c ao bom-senso, sempre custando um
sobreprcço que se vai refletir na bolsa do contribuinte. Jà na
construção de Brasília - não citada por Ucki - a arquitc·
tura dos edificios relegou em geral os condicionamentos do
clima para segundo plano, c vimos depois como foi ncccs·
sário adaptar sistemas de ar refrigerado e de ilu(llinaçilo
artificial em recintos que a própria natureza se encarregaria
de iluminar c ventilar.
Tais erros, todavia, não constituem um privilégio da
nova capital da República. Nunca fomos de dar prioridade às
soluções tropicais, udotando os correspondentes modelos do
funcional sóbrio. Conforme lembra o Ministro, preferimos
imitar e até: superar os padrões de outras latitudes e tem·
peruturas, embora cansados de conhecer a nossa incapa·
cidade de sustentar, com os recursos locais, as especificações
transplantadas untes du hora.
Ao lado da muniu de imitação hil o vezo brasileiro de
disputar prestigio, atruvés de demonstrações de fachadas.
Ueki citu o exemplo de usinas hidrclétricas que erguem
portentosas obras civis, pensando particularmente nas festas
inaugurais, e dedicam menor atençilo ao sctor de operações.
.. As usinas- observou- operam quusc por acaso".
Suindo de suajurisdiçilo energética, o Ministro refere-se,
por exemplo, nos exageros de atualização de outros setorcs.
Como o Mctró de Silo Paulo, cujos dckota preeisàm ser
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encomendados no exterior, pois não existe tipografia no Brasil capaz de produzi-los. E todo o sistema de automatismo do
projeto "só sejustincaria nu Quintu Avenida de Nova Iorque",
As imitações extemporâneas, as tecnologias sem infra·eS·
trutura de manutenção c assistência, os desperdícios etc, suo
adicionais que agravam custos e contribuem para conservar o
País mergulhado na inflação. O Ministro apontou desvios
dessa natureza na empresa pública, porém vamos encontrá·
los igualmente cm alguns ramos da nossa empresa privada.
Assim como não devemos esquecer a nossa vocação e ha·
bilitação de potência, cumpre-nos ao mesmo tempo ter em
conta a momentânea insuficiência nacional de meios para
queimar certas etapas do desenvolvimento. Antes de sermos
um país rico precisamos ser um país sério c responsável."
Esse, o editorial de O GloiJO.
Finda a leitura, quero juntar meus aplausos à crítica azeda do
Sr. Ministro Shigcaki Ucki ao bovarismo de algumas empresas
estatais, cujas pomposas instalações constituem, de fato, verdadeira
agressão à realidade nacional e, mais particularmente, à bolsa do
contribuinte brasileiro.
Esses, os dois motivos que me trouxeram hoje à tribuna, Sr. Pre·
sidcnte, Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O Sr. Senador
Evandro Carreira, segundo orador inscrito, solicitou que transferisse
sua inscrição para após a Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
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:
Desde 1975, tem sido minha preocupação demonstrar que os
maiores responsáveis pela: •• ;iaçilo em nosso País são, a cada dia que
passa, os juros desenfreados, oferecendo lucros fabulosos a quem
tem o capital; a alta das tarifas c os encargos sociais.
Tomei a iniciativa, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de trazer ao
conhecimento da Casa dados que, na realidade, afirmam categoricamente esta minha exposição:
O lucro líquido, do Banco do Brasil, cm cruzeiros, cm 1971, foi
611 milhões c 875 mil; em 1972, passou pura 828 milhões c 682 mil;
cm 1973, elcvou·sc para I bilhão, 197 milhões e 667 mil; cm 1974,
para 2 bilhões, 411 milhões c 367 mil; cm 1975, para 4 bilhões, 854
milhões c 256 mil; cm 1976, para 6 milhões, 509 milhões e 450. mil. A
ELETROBRÃS em 1971. obteve um lucro de 667 milhões e 710 mil;
cm 1972, I bilhilo, 33 milhões c 528 mil; cm 1973, elevou-se a I bi·
!hão, 446 milhões c 830 mil: em 1974, I bilhão, 887 milhões e 851 mil;
cm 1975, subiu para 3 bilhões, 853 milhões e 582 mil; em 1976. 4 bi·
lhões, 563 milhões c 377 mil.
A PETROBRÁS conseguiu, em cruzeiros, lucro líquido, em
1971, I bilhilo, 256 milhões c 838 mil; em 1972, I bilhilo, 829 milhões
c 593 mil; em 1973, 2 bilhões, 129 milhões e 418 mil: em 1974, as·
cendcu a 4 bilhões, 603 milhões e 75 mil; cm 1975, 6 bilhões, 514 mi·
lhõcs c 617 mil; cm 1976, chegou a 9 bilhões, 184 milhões e 526 mil.
A TELEBRÁS ganhou, por sua vez, em 1974, alcançou o lucro
líquido correspondente a 51 bilhões, 199 milhões e 640 mil que, cm
1975, se elevou para 171 bilhões, 768 milhões c 363 mil.
As tarifas correspondentes a esses lucros fabulosos das empresas
dá-nos a oportunidade de argumentar que us empresas estatuis estilo ·
futurando um lucro líquido acima das possibilidades dos usuários na·
cionuis.
Acredito, Sr. Presidente, Sr~. Senadores, seja justo que a
PETROBRÁS, a ELETROBRÁS, a TELEBRÁS ganhem dinheiro,
mas o grande problema é que o estão ganhando demais.
Nilo entendo o lucro em termos de bilhões de um ano para
outro sobrecarregando a bolsa magra e vazia nilo só do assalariado
brasileiro como da própria classe média.
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Tomei u liherdude, Sr. Presidente, Srs, Senadores, de fazer umu
cml:l uo Sr. Presidente du General Motors, no sentido de tomar
conhc~.:irncnto dos cm:urgos socínis daquelu empresa, das suas parct:~
h1s trihuti~rius tlc I CM, de IPI, enr,m do quantum de suas obrigações
junto an Governo Federal.
O Sr. Mattos Leilo (ARENA upartc, nohrc Scn:1dor Agcnor Marh1'!

PR)- Permite V. Ex• um

Murço del977

O Sr. Mattos Leio (ARENA- PR!- V. Ex• disse. inidal·
mente, que logo 4ue tcrrninas.sc H leitura da carw me concederia u
upurtc.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Pois não, logo
durei o <~rurte" V. Ex•
O Sr. Mottos Leão (t\R ENA- I' R1- Eu aguardarei.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Est<t curta. Sr. Pre·
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Um momento, sidente c Srs. Senadores. demonstru que o valor d<> IPI c ICM pugo
E.xccl~nda. c n cnnccdcrci com o maior prazer.
. pch.1 indústria automobilística do Brasil vui, cm certos cusos. a 49%,
Recebi ontem u carta de rcspostu, na qual a General Motors do ·fora, repito, us tuxas c os impostos indirctos. Considero este uspecto
Brasil diz o seguinte:
muito sério, porque, clcvundo demasiudamt:nte u preço. dcixa a
classe média sem condições de adquirir o veiculo, u não ser através
"Generul Motors do Brusil S. A.
do credi{trio.
18 de março de 1977.
1':: com o muior pruzcr que concedo o ur<~rtc uo nobre Senudor
E.,m'' Sr.
Senador Agcnor Ma ri:~
pelo Puruná.
Senado Federal
O Sr. Mattos Leio (ARENA- PR)- Nobre Senador Agcnor
Brasília. DF
Muriu, inicialmente, no seu pronunciamento. V. Ex• abordou a qucs·
Scn hor Scn:1dor:
tão dos juros c citou, especificumente, o maior bunco agrícolu do
Pelu rrcscntc temos a honra de responder aos quesitos mundo, o Bunco do Brasil. Devo informur u V. Ex• que aindu hoje os
ftmmdados nu cart:.1 de Vossa Excelência, datada em 25 de fe- jornuis noticiarum dccluruçõcs do utuul ·Presidente do Bunco do
vereiro de 1977:
Brusil, Sr. Kurlos Rischbietcr, no sentido de baixur os juros. Jú foi
i''l A carga tributária dircta (IPI c ICM) incidente
dudu uutorizucão u todus as ugéncius desse cstubclecimcnto de crê·
sobre o rrcco liquido de venda (du fábricu puru os Conces· dito puru buixur os juros, principulmente à ugricuturu c no desconto
sionúrios) varh1 conforme o tipo do veiculo, ou seja, cerca de de duplicutus às pcqucnus e médias cmprcsus. Evidentemente, essa
l4 a 49 1/(l no caso dos carros de passageiros, apromcdidu tomudu pclu nossu principal instituição de crédito lcvurá os
ximadamcnh: 35r1r. para os veículos comerciais leves c buncos purticulures u tomarem idénticus medidas, inclusive os
2~~;;., r•ml os C:lminhàcs. Note-se que outros impostos c taxas buncos purticulures já estão tomundo medidus nesse sentido, para
indirctos tais como: imposto sobre serviços, imposto predial atender principulmcnte uo ugricultor. ao homem do campo. Quunto
etc .. nllo foram computudos nus percentagens acimu.
uos lucros dus empresus estutuis citadus por V. Ex•, como a
2''1 As obrigações sociuis du empresu incidem cm 54,4% TELEBRÂS c u ELETROBRÃS. nu verdade, í: claro, i: evidente, í:
c M.6c;. sobr~.: o suh"lrio nominal dos empregados mensalistas óbvio, que devem clus ter lucros, porque estes são reinvestidos. como
c horist:t~. rcspectivnmentc.
V. Ex• sube, em grundcs obras nucionuis, e~ beneficio do povo brusi·
Ncstu grutu oportunidudc, upresentumos a Vossa Excc- feiro. A ELETROBRÁS, principulmcnte- V, Ex• tem disso conhc·
l~nci:l nossos protestos de consideração e respeito, per·
cimento, rorque visitamos u fubulosu Usinu de i!aipu, vimos o início
m:mcccndo st:mprc às suas ordens para quaisquer esclareci· daquclu obra -evidentemente u ELETROBRt\S contu corn rccur·
mc:ntosjulgados essenciais.
sos próprios e de outras !'antes, puru que construamos grandos usinus
Atenciosamente- Joseph J. S1nchez, Presidente.''
c tenhamos a energia cli:tricu tão nccessária ú Nação hrasilein1.
Sr. Presidente c Srs. Senudores, no item correspondente u
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN) - Senador Manos
automóvol só u obrigação tributária dei CM e IPI vai u 49%, ou scju,
Leão, não discuto o problcmu do lucro. O que entendo í: que o lucro
um veiculo é vendido por CrS 50.000,00, e CrS 24.500,00 reprc· ó dcmosiado, é que o lucro dus empresus está ucimu do poder uquisi·
sentum IPI c !CM. Considcrundo os impostos e taxas indirctas, tivo do povo, que está concorrendo paru esse lucro ...
como Imposto sobre Scrv iças, Imposto Predial, etc., o Governo estA
O Sr. Manos Leio (ARENA- PR)- V. Ex• falou cm juros
r,cundo com muis de 50% do valor pugo pelo usuário em tributo, cm
buncários c eu no Banco do Brasil, que já baixou os juros buncários,
obrigaçôcs, no nosso Pais.
f: um problcmu que prccisu ser analisado com a profundidade e os bancos particulares estilo fazendo o mesmo.
quede requer.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - O Governo, no
Lembro-me de que um Volkswagcn, cm 1968, custava ano passado, liberou os juros, e liberou contru o protesto meu, uqui,
CrS 4.000,00. Nós cstumos cm 1977. no começo do ano, c o preço
nesta Cusa. Protestei, pois subia que u liberuçuo dos juros duriu opor·
desse curro populur não muis está ao alcance da classe médio bra- tunidade de o capital gonhur mais dinheiro, cm detrimento do povo,
sileira, a não ser utravés do crcdiário criminoso, que encarece a sua c, com isso, concorrer para a tnnuçilo. Diss~ isso no ano passado,
uquisição. fora das possibilidades da classe mi:dia, porque a preço está nos Anais da Casa. Refiro-me não só uo lucro astronõmico do
ultumcntc exorbitante. Ali:m de todas essas obrigações de ordem Banco do Brasil como ao das demais empresas estutais. Passo u ler os
r,scul, seu rreço ó ucrescido, através de um crcdiário, de juro tarifas de luz.
monstruoso, porque compro um curro, hoje, pelo crcdiãrio, c só os
Tarifas
juros equivalem em certos casos, u mais de 80%,
LUZ
O Sr. Mattos Leio (ARENA - PR)- V, Ex• me dá licença
Quota de
Imposto
Janeiro
k.. /h
pura um aparte'!
Previdência
Único
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Eu pedi o V, Ex•
que me deixasse tcrminur meu raciocínio.
0,198
0.35
1971
3,60
(1,35
0,238
1972
3,20
o Sr. Maltas Leio (ARENA- PR)- Estou aguardando a per·
0,280
1,17
11 ,I J
1973
missuo de V. Ex•
0,89
0,357
1974
25,75
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Estou ainda
0,400
0,47
12,60
1975
onulisundo u curta do Presidente da General Motors; V. Ex• vai ter
0,620
I, 11
27,54
1976
oportunidade de dar um upurtc melhor.
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Refiro-me a este aspecto. Se o Imposto Único sobre luz cm 1971
era de CrS 3,60, niio entendo subir para CrS 27,54 cm 1976. O
assalariado lú do Rio Grande do Norte, que ganha, na sua quase
totalidade, C1S 501,30 líquidos por mês, não estâ mais cm condições
de mandar ligar a luz na sua casa. Este é o aspecto. Não é só gente
rica que paga luz no Brasil. O assalariado também paga. A taxa de
Imposto Único, que era de CrS 3,60 cm 1971, elevou-se para
CrS 27,54 em 1976. Se observarmos o aumento do assalariado,
tomando por base esses percentuais, a luz hoje nilo oferece as
mesmas condições de 1971. Entilo, elevou-se o Imposto Único sobre
luz, ch:vou·se a quota de Previdência. elevou .. se o Kwh, e foi criada
essa situação.
O problema dos Correios e Telégrafos:
CORREIOS
Janeiro

Carta slmpln

Tcl..rama
atf lOpalanas

0,10
0,20
0,40
0,50
0,70
0,80
1,10

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

4,60

5,50
6,90

Vejamos o serviço de telefone:
TELEFONE
INTERURBANO (•)

Janeiro
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Primeiros
3mlnutos

13,44
20,16
26,88
32,25
37,44

Cada

minuto
!Ub!ICqUentc

Locll
apolua3
gratuitas( .. )

4,48
6,72
8,96
10,75
12,48

0,48
0,60

(•) Ct1mplt-tudo1 u li~:.~;i\n, o u~uáritl di~pt\c de tri:s minutos, que scrilo cohrudos mesmo que
se r•• rc ••Penas dni' minutos. 1\f'lih ns primeiros tr~s minuto~. u cohrunça puna u ser minuto
u minuhl, 1\~n:~ccr ror·;. de Quola de Pre•ldincla c muis 30% no tolul du contu rcfcrcnlc à
Tot~U tltl

Funh:l.

(••1 C;~du u~mhin lcnl dirc:i111 a r!lwcnlu chumudus mensais, ou s~:ja, três di6riui, O c:-cc·
dcnlc é !:nhr;~dn u rnt1ln de U,llO !:ndu.

Este i: o problema, cstl1 aqui no papel.
Conheço gente no meu Estudo que comprou telefone, c uma
grande parte niio pode usá-lo.
Aprcscntundo estes dados, aludo ao lucro realmente astronômi·
co dessas emprcsus estatais.
Não sou contra o lucro, mas o lucro cstâ acima do poder
aquisitivo de grande purte do povo. Que essas empresas, cm vez de
ganharem, como a ELETROORÃS que, em 1975, ganhou
CrS 3.853.582.000,00, se conformassem, porque a fase é de dificulda·
des, cm ganhur pelo menos 11 mesma coisa ou mesmo 3 bilhões. Mas,
não. Elevurum o seu lucro pura CrS 4.563.377.000,00, lucro lfquido.
O Sr. Vlrgfilo TávorA (ARENA -CE)- Permite-me V. Ex•
um \aparte'!
O SR. AGENOR MARIA (MDil - RN)- Com o maior
prat.cr, Senador Virgílio T!lvmu.
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O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA -CE)- Eminente Senador,
vamos colocar as coisas nos seus devidos lugnre~. Niio iríamos nem
discutir a filosofia que V, Ex• tanto está combatendo, dos lucros das
empresas estatais. Vamos, caso por caso, abordar o que aqui foi dito.
Comecemos pela ELETROBRÂS. ~ um horror a ELETROBRÃS
estar com ganho tão grande. Para que a ELETROBRÂS deseja este
ganho? Única c exclusivamente para poder realizar os investimentos
necessários, c- diga-se - lucros absolutamente insuficientes para
cobrir os investimentos necessários ao nosso desenvolvimento. Tan·
to que mister se tornou, agora, o Ministério do Planejamcnto fazer a
liberação' de 6 bilhões de cruzeiros à ELETROBRÂS- os jornais rc·
velaram há dois dias - para cortar a paralização dos principais
programas do Sctor. Vamos ver a TELEBRÃS. Recordamos aqui,
muito principalmente nos anos de 1972 c 1973, as catilinârias que
ouvimos quanto ao papel secundário, ao lugar humilhante que esta·
va o Brasil ocupando, quando, cm qualquer comparação se fazia
com países até menos adiantados do que nós, ·ao se verificar o númc·
rode telefones que possuía o Pais por habitante- o chamado tele·
fone per caplta. Para isso são precisos recursos, c esses recursos só po·
dcm ser obtidos de três maneiras - ou por empréstimo ou por
fundos espccincos ou verbas orçamentárias. Quando se cobram esses
tributos, estes por exemplo não formar fundos, Fundo de
TelecomunicaÇão c não à taxa paga . ~ o que tem de recurso a
TELEBRÁS. O restante dos seus investimentos silo feitos por
empréstimos, por financiamcnt~s, como de resto todas as compa·
nhias estatais. Noutro dia, na discussão aqui cm plenário, a nobre
Oposição gritava contra os parcos recursos alotados ao Programa
Ferroviário. Mostramos justamente o peso que estavam rcprcsentan·
do para a Rede Ferroviária Federal as grandes obras que ele enceta·
va, porque eram, em sua grande maioria, financiadas por cmprésti·
mos, empréstimos esses que tinham necessariamente que ser pagos.
Então, no ano passado, de quase nove milhões de deficit, 2/3
aproximadamente se referiam não ao deficit operacional, mas ao
deficit resultante das obrigações, das amortizações que tinham que
ser pagas. Todos fala.vam aqui que o Programa Siderúrgico estava
atrasado. Por quê? Porque não havia uma fonte especinca de rccur·
sos. Então, estamos no dilema: ou pi1ra ou se atende à solução de
V. Ex• "Vamos ter tarifas baixas",~ exatamcntc tarifas baixas, tari·
fas que não representam, realmente, a remuneração do capital cmprc·
gado, c que levaram os serviços públicos, antes de 1964- e raramcn·
te nos referimos a esta data, porque achamos que não deve haver
uma separação de antes c depois de 1964, é ação nossa muito sabida
deste Plenário - tarifas baixas é que levaram esses serviços, antes
dessa data, antes da tomada da resolução do pagamento do serviço
pelo justo preço, à situação calamitosa em que se encontravam. rsto
é o que lembramos a V, Ex• Todos nós queremos as tarifas mais bai·
xas: todos nós desejamos que haja justamente o mínimo de sacriftcio
no consumidor. Mas não hã outra maneira, não existe outra maneira
de contarmos com serviços eficientes c baratos seniio procurando
cquipâ·los convenientemente, c esse equipamento só pode ser
adquirido por fundos próprios, fundos orçamentários ou, então, por
finunciumcntos, financiamentos esses que, por suu vez, têm que ser
pagos c, portanto, novamente ipcidcm sobre a tarifa ii que V. Ex•
aqui tanto se refere. Desculpe o alongado do aparte, mas, foi pura
mostrar, de uma vez paru sempre, que o Governo nilo é súdico, nilo
cstâ cobrando tarifas curas porque assim o deseja. As suas empresas
estão tendo lucros maiores senão pela ncccssidudc de capitalizar para
investir. Vê V. Ex•, agora, que os dividendos da União, nessas
diferentes entidades, reunidos estilo num fundo comum, para atcn·
der às dcficitârias c, no mesmo tempo, aos grandes programas
prioritários, através delas executados pelo Governo.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador
Virgllio Távora, sou casado, t~nho famlliu c tenho uma despesa de
feira nu minha casa. Respeito o alimento dos meus filhos e procuro
fazer as despesas no sentido de sobrar o suficiente pura que os meus
filhos possam almoçar c jantar. Muitas vezes deixo de fazer
investimento altamente necessário. Qunntas e quuntus vezes dei:<ei de

•
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fazer investimento, porque tinha uma opção para fazer o invcstimcn·
to, os meus r.Jhos não iam poder almoçar c jantar. En!ilo, preferi,
nobre Senador Virgllío Tdvora, deixar de fazer o investimento, ou
fazê-lo menor, mantendo os meus filhos nutridos, cm condições de
realmente viverem para a vida.
No caso que V. Ex• acaba de afirmar, pouco importa ao
Governo se o usuário da luz, do telefone, possa pagar. O que intcrcs·
sa ao Governo é este lucro astronómico, para dar oportunidade a.
empresa estatal de cada vez mais investir c aplicar...

-1!!
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O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex•, nobre Sena·
dor Virgílio Távora, tem razão quanto ao aspecto do investimento a
qualquer custo, ao aspecto do investimento a qualquer preço, ao
aspecto do investimento no qual fale mais alto o interesse desse
investimento c fale mais baixo o interesse da população mais sofrida
c mais pobre do nosso Pafs.
Penso diferentemente.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla. Fazendo soar a
campainha.) - Pediria a V. Ex• não conceder mais apartes, pois
faltam· quatro minutos para o término do seu tempo.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado,
Sr, Presidente.
No meu modo de pensar, o investimento, neste Pafs, deve ser
feito de acordo com a posição das camadas sociais mais humildes,
mais sofridas. O que não tem sentido é que a ELETROBRÁS passe a
faturar lucros astronómicos porque precisa investir, sem consultar se
o p~vo brasileiro, aqueles que pagam energia, podem responder por
esse lucro astronómico que a ELETROBRÁS precisa ter. Há uma
diferença, V. Ex• pensa assim c cu penso com o povo. Acredito que
não tem sentido uma taxa de telefone, de energia, subir astronomica·
mente porque- e este o argumento usado- precisa-se do dinheiro
para investir mais. Importante é se pensar se o usuário pode pagar; a
diferença está nisto. Reconheço que a Empresa pode querer investir,
mas reconheço que aquele usuário não está podendo corresponder
àquela obrigação.
Se cu sentisse que o usuário, que o assalariado brasileiro, podia,
realmente, u cada mês que passa, pagar essa energia mais cara, cu
niio estaria neste microfone. Absolutamente! ~que estou vendo, no
meu Estado, o assalariado que ganha 501 cruzeiros c 30 centavos por
mês, ver cortada a sua luz por não poder continuar a pagá-la. Esta é
a grande realidadc'c a grande diferen~a de uma coisa para outra.
Quantos investimentos cu não poderia ter feito, na minha vida,
se cu pensasse só nisso? Mas cu tenho úma feira semanal que precisa
ser feita. Vou a São Paulo amanhã, necessito ir a São Paulo, mas
cuidei de ver quanto posso gastar na viagem porque tenho que deixar
o dinheiro da feira que precisa ser feita amanhã. A feira, lá cm casa, é
sagrada e, se eu, como pai, tenho que respeitar a feira dos meus
r.Jhos, o Governo, para niio ser padrasto, precisa respeitar a feira do
assalariado brasileiro.
Esta í: a grande realidade, Senador Virgllio Távora, entre o pon·
to de vista do Governo c o ponto de vista de Agenor Maria. Nilo
quero ser padrasto dos meus filhos, quero ser o pai. Não interessa à
PETROBRÃS. não interessa à ELETROBRÁS, não interessa à
TELEBRÃS, se aquele usuário pode ou não pagar, o que interessa a
elas i: investir, a qualquer custo c a qualquer custo investir.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, quero aproveitar a
oportunidade, antes de encerrar, para comentar um artigo de
Adolpho Bloch, que me falou profundamente ao coração.
Diz ele:
"Adolpho Bloch eocreve
QUE PAIS

FABULOSO~

ESSEI

A Nuçiio viveu uma semana de otimismo c alegria.
Todos estávamos felizes, querendo trabalhar c produzir mais.
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O Presidente Gciscl anunciou a melhoria de nossas expor·
taçõcs c a revogação dos famosos cupons de 2 cruzeiros da
gasolina. O presidente do Banco do Brasil, Karlos
Rischbictcr, prometeu estudar u redução dos juros, Golca·
'mos a Colômbia de 6 a Oc ganhamos do Paraguai. Que Pafs
fabuloso é esse! Vejo os empresários mais confiantes, com
mais planos c mais entusiasmo. Passei o fim de semana cm
Tcrcsópolis, com meus netos dinamarqueses. ~ uma turma
boa, Eu estava feliz porque tudo vai bem para este pafs·
continente. Imaginei, então, como seria 6timo para todos os
que trabalham se acabassem com a corrcção monetária, os
juros exorbitantes que chegam, em alguns casos, a 72% ao
ano. Em outros, a 62% - o que i: baratfssimo. E por que
isso? Porque as financeiras tomam o dinheiro dos inves•
tidorcs a 52%, J: CSSCS investidoreS recebem verdadeiras fortU•
nas quase sem pagar impostos.
~ triste quando um trabalhador precisa comprar um
fogão a gás, uma máquina de costura ou uma geladeira e ê
obrigado a pagar um preço clcvadfssimo pelos bens que
necessita para ter uma vida melhor c trabalhar mais. Verifico
que os meus 55 anos de trabalho, c a responsabilidade de assegurar o emprego de 4 mil pessoas, nada significam. O que
predomina é a agiotagem mais desenfreada.
Eu podia ser um bour1eols se vendesse o meu apar·
tamcnto no EdiiTcio Chopin, na Avenida Atlântica, Querem
me pagar 6 milhões por ele. Botaria esse dinheiro n~
ovemlsht, que rende 5% ao mês sem pagar nenhum imposto,
nem mesmo o de renda, falaria baixinho para ser bem cdu·
cado - c isso me renderia 300 mil cruzeiros por mês. Mas o
que faria com tanto dinheiro? la bancar o play-boy? Niio,
meus amigos, só acredito no trabalho c na luta. Esta é a vida
que cu gosto. E este é o caminho certo para se criar um Brasil
grande. Penso nos milhares de empresários pequenos, médios
c grandes que têm problemas semelhantes, porque trabalham
c querem progredir.
Quando cheguei ao Brasil, a frase que mais se ouvia era:
"Ou o Brasil acaba com a saúva ou a saóva acaba com o
Brasil". Já disse uma vez c repito: ou o Brasil acaba. com a
corrcçilo monetária ou a corrcçào monetária acaba com o
Brasil. Precisamos dar um basta à agiotagem. Precisamos ser
oti mistas. Temos anualmente mais um milhão de jovens que
necessitam de novos empregos. Temos I.400.000 km' de ccr·
rado, sem geadas, onde se pode plantar trigo, soja, milho, fci·
jilo, cana, formando um grande celeiro para o mundo. Só pre·
cisa de trabalho. A terra está cansada de ser virgem. Nunca vi
uma juventude tiio fabulosa c responsável, num clima tropi·
cal como o do Brasil. Temos oportunidades para todos, Se há
ai&<•êm que tenha interesse cm acabar com a nossa inflação é
o Presidente Ernesto Geisel, Os depósitos de 360 dias para as
importações, a liberação dos juros, os ovemlghts de fim de se·
mana, a garantia de lucros fáceis, sem nenhum trabalho e
sem nenhum imposto, silo os fatores dirctos du innação c do
alto cu.<to de vida, Todos os que trabalhamos, que lutamos,
que passamos noites mal dormidas pura honrar nossos
compromissos, sabemos disso.
Como o povo seria feliz ao ouvir o nosso Presidente
anunciar medidas que todos esperamos, A alegria tomaria
conta de todos - povo c Governo. A decisão de limitar a
velocidade dos carros u 80 km não apenas reduziu o consumo
da gasolina como melhorou o trânsito. Sal de Tcrcsõpolis c
cheguei no Rio muito mais râpido, sem ver acidentes c
gastando menos gasolina. Foi umn grande dicisilo do Go·
verno que deve continuar mesmo depois de resolvida a crise
do combustfvcl.
Com os problemas nu Europa c nu África, hA interesse
geral cm investir no Brasil. No mundo inteiro o dinheiro está
barato, Em alguns pafscs, chegu·se n investir a 6% uo ano. E

Março de 1!177

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

todos sabem que ainda existe um pais onde se pode investir
com a garantia de paz c de ordem socinl.l'i o Brasil. Nilo Prc·
tendo ser o Conselheiro Acácio. Conheço n vida. Conheço o
trabalho. Conheço o Brasil. Senhor Presidente: todos os
meses de bons noticias ao povo, E o Senhor verá que Pais
fabuloso é esse!"
Sr. Presidente, este artigo, solicito faça parte do meu pronuncia·
mento. Adolpho Bloch fala aqui, em poucas palavras, justamente,
sobre a proteçilo oficial ao capital que a cada diú suga mais a economia de quem trabalha e de quem produz, em nossa terra, c afirma
que o capital, cm nosso Pais, chega,n dar lucro de 72% ao ano, quando nos maiores palses do mundo ocidental ...
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella. Fazendo soar a campainha.)- V. Ex• tem cinco minutos para concluir, já que seu tempo cstã esgotado.
O SR. AGENOR MARIA. (MDB- RN)- Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Silo vãrios os países do mundo Ocidentid aonde o capital~ investido com um lucro base de 6% ao ano; aqui no Brasil é ao mes. Essa é
a diferença. flagrante que cu trago ao conhecimento da Casa. Apelo
para o Governo Federal, para o bom senso do Presidente Gciscl, no
sentido de resolver essa injustiça. Nilo tem sentido o nosso Pais continuar a oferecer, oficialmente, a estes donos do capital juros que
variam entre 52 e 72% ao ano.
Sr. Presidente, peço faça anexar a este pronunciamento o artigo
de Adolfo Bloch, pois acredito que chegou a hora, cm nosso Pais, de
colocar, acima do interesse do capital, dos lucros fartos deste mesmo
capital, os interesses do trabalho e da produção.
Niio se pode pensar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o capital auferindo esse lucro exorbitante possa dar oportunidade no trabalho e ao trabalhador, no produtor· c à produção para realmente se
sentir estimulada a produzir e a trabalhar, em nosso Pais.
Deixo a tribuna, Sr. Presidente, solicitando mais uma vez a
atenção do Governo c apelando para que Sua Excelência, o Presidente Geisel, compreenda que o lucro das Cias. estatais pode ser uma
necessidade, mas que essa necessidade nilo implique em tranformar o
nosso homem do povo num turbcculoso, num subnutrido ou cm
permitir que ele niio tenha direito à luz, porque mesmo trabalhando
ele nilo pode pagã-la. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portcllu) - Concedo a palavra
no nobre Senador Virgnio Távora, como Lldcr da Maioria.
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absolutumcntc necessária, como cm upurte atrús citamos, para que se

possam fazer os investimentos necessários que atendam aos diferentes programas que, por sua vez, vão dar suporte uo desenvolvimento
pátrio.

Ouvimos, não umu mas algumas vezes, criticas à situação da
Rede Ferroviária Federal, e procuramos explicar, nilo usando o
"economês", mas a linguagem da franqueza, a linguagem da
simplicidade, mas ao mesmo tempo a linguagem da verdade, que nilo
é possível ter-se num Pnís de dimensões continentais como o nosso,

investimentos no sctor ferroviário it altura das nossas necessidades,
sem que recursos próprios sejam alocados ao sctor em quantidade
suficiente para que pelo menos, 70 a 80% dos gastos seja por eles co·
bcrtos.
Mostramos que no ano passado o grosso do üftdt da Rede
Ferroviária Federal não era, como apressados crlticos afirmavam,
devido à diferença entre despesa e receita. operacional, isto é, o
dfftclt maior não era o operacional, era aquele derivado dos
compromissos que aquele órgão assumira e vinha assumindo, ano a
ano, para que pudesse fazer executar aquilo que obras mínimas. Mas
como as realizava através de financiamentos, seus juros e
amortizações haviam, necessariamente, que ser pagos. Então, é no seto r ferroviário- a esse que aqui, justamente, demos mais cnfase- 6
no setor siderúrgico, talvez acacinnamcntc fôssemos enumerar todos
os setores, que h{J necessidade de recursos compatíveis com os gastos
a serem feitos hão chegando a 100% do mesmo- aqui já enfatiza·
mos- mas numa porporção de 80 a 85% há que ser coberto porrecursos da entidade, sejam recursos dos seus próprios lucros, sejam recursos derivados do fundo específico a ela alocados, deixando-se,
para financiamento, uma margem de 15 a 20%, sem o que se estA
entrando - aí sim - num túnel, numa bola de neve, por um
endividamento- este sim- incontrolável.
'
O Sr. Aa-r Marta (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apar·
te, nobre Senador?
O SR. VlRGILIO TÁVORA(ARENA- CE)- Ouço V. Ex•
com prazer.

O Sr. Aa-r Marta (MDB- RN)- Senador Virgllio TAvora,
V. Ex• falou nas dimensões continentais do Brasil, de certo porque,
cm função dessas dimensões, nós não podemos ter, realmente, uma
rede à altura do continente que possuímos. Quero lembrar a V. Ex•
que a Alemanha, que tcni apenas 246 mil quilõmctros, tem quuc
trinta mil quilômetros de estrada de ferro. O Brasil, com seus oito
milhões e meio, tinha, na implantação da indústria automobillstica,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE- Como Llder, cm 1960, trinta c dois milhões e oitocentos; caiu, agora, para trinta
mil quilómetros. Veja V. Ex• que o problema não é de dimensão
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S;s. Senadores:
Gostaríamos, apenas, de respigar alguns pontos da fala que continental, porque se fosse, na realidade talvez nós tivéssemos mais
ouvimos. Quem, do começo at~ o fim, acompanhou, atentamente, o estradas de ferro. Mas o que vem acontecendo é o seguinte: enquanto
discurso do eminente Senador pelo Rio Grande do Norte, tem a a Alemanha, com duzentos e quarenta c seis mil quilómetros
impressão de que o Governo é uma entidade inscnsfvel que deseja, quadrados, tem quase trinta mil quilõmetros de estrada de ferro, o
justamente, amealhar lucros c mais lucros de suas companhias esta· Brasil que tinha, antes da implantação da indústria automobillstica,
tais, llnica c exclusivamente pelo prazer sádico de, apresentando quase trinta c três mil, em 1975 estava reduzido a pouco mais de
oDras, ndo levar cm conta a capacidade dos usúarios que dele vilo trinta mil quilómetros. Esta é a observação que quero fazer a V. Ex•,
aurir bcneflcios.
podendo afirmar o seguinte: não houve nenhuma inovação no pro·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nilo é de hoje que esta Casa ou· blema ferroviário brasileiro. Antes, estilo eliminando as linhas de
ve os reclamos, os mais diversos da nobre Oposição, pela voz dos trem. Nós tínhamos umu das maiores Marinha mercante do mundo;
seus lideres mais categorizados, de que os investimentos ferrovi~rios hoje é uma das menores. V. Ex• sabe que o mar estA ai; é uma es·
estilo poucos. Perguntam por que os programas siden!rgicos estilo Irada feita pela natureza, não precisa conservar. E tiramos os navios
atrasados? Por que ênfase maior não é dudu nu impluntaÇilo das do mur. Por qui:? Um navio de pequeno culudo transporta o que 500
redes telcfônicas urbanas? Por que, realmente, a parte da implanta· caminhões não transportam. Temos uma das maiores costas do
çiio do PROALCOOL segue tilo devugur, segundo a opinião de S. mundo c não usamos o navio; untes, deixamos a nossa Marinha Mer·
Ex•s E, assim, succssivumcntt:,
cante ficar obsoleta e, enfim, cair aos pedaços. Essu í: n grande rea·
Em suma, o que é que se ouve nesta Casa? Em suma, o que seu !idade. Pura fazer estruda nsfultudu com dinheiro emprestado, c
ouve nesta Casa, por parte da Oposição, no sctor económico, fora as precisando-se conservá-lu, ubundonumos uma estrada l'eitu pela na·
criticas feitas no delineamento geral du politica econômico-nnuncei· turezu, que não precisa de consorvução alguma. Muit~ ••brigado a
ra? A falta de aplicação de recursos na infra-estrutura económica do V, Ex•
Pala. E, o que ouvimos agora? Levantar-se voz da Oposição pura
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - VeJam
reclamar contra a capitalização de empresas cstntuis, ação essa V, Ex•s. eminente Sr. Presidente e eminentes Srs. Senadores - c a
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cspcmmos que registre bem o <~parte de S. Ex•- que o
nobre Scnudor Agcnor Marill ucha que, com 8 milhões e 500 mil
quihimctros quudrados c upenus 30 mil quilômetros de estrada de
fmo - j(t tivemos 32 mil c 800 - a comparação com a Alemanha
nos dcixu cm termos ubsolutamcnte ridfculos. Ótimo!
Quunto u estradas de ferro, na Buncudu de V. Ex• existem cngcnhdros e alguns que muito têm percutido o assunto, aqui, na Casu,
como n seu ilustre Vice-Lider Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Agenor Maria (MDB gcnht:iro pur:.1 citar números,

RN) -

Niio precisa ser en-

O SR. VJRG!LJO TÁVORA (ARENA - CE) - Enttlo,
V. E\~ h:'1 "h: n:r l/Uc cstrad~1 dc fcrro custu dinheiro. como quulqucr
investirnento.llinheim.
O nosso problema é único - recursos - para essas diferentes
obras: discutir se eles siio bem ou mal aplicados é umu segunda
questão. que não iríamos nem, uqui, anorar, mas, inicialmente, algo
i: fundamental. Diria. já, Sampaio Corrciu, nos idos, um dos pais du
Engenharia pátria: "engenheiro é aquele que faz com um dólar o que
qualquer imbecil faz com dois". Assim. sem aquele dólur necessário,
sem u pccúniu, nada feito.
Resumindo, mais uma vez: não sabemos por que, Srs .. as
empresas cstutaís. n~ste Pais - e nós somos, não há ignorância da
parte deste Senado a respeito, privutivistus, por naturczu -são tão
atacadas quando tí:m aqueles recursos pura seus investimentos,
retirados dos seus lucros, que ti:m que ser proporcionais às suas
necessidades, e dos fundos que lhe são alocados.
O Sr. Roberto Saturnlno (M DB - RJ) - Permite V. Ex• um
apartc'?
O SR. VIRGfLJO TÁVORA (ARENA- CE)- Um momento ejCt concederei o aparte, com prazer.
Se nós voltarmos it antiga politica de tarifas subsidiadas, à antiga politica de preços irreais, de uma chamada innação reprimida,
como tivemos cm época que não vai longe, nós estaremos caminhando, inexoravelmente, para- aí sim - u deterioração total de todos
esses serviços. E ao mesmo tempo- antes de dar o aparte a S. Ex• o
eminente Senador Roberto Saturnino - diríamos que a nossa
Marinha Mercante, eminente Senador Agenor Maria, não diminui;
ela aumentou e muitíssimo. Quando muito, poderíamos concordar
com V. E.\~- c o fazcmos -de que o usuário, nu purte de cabotagem." opçüolhc cllbcndo, fez, utili1.ou outros meios de transporte, e
n Gllvl..'rno procLJnt, justamente. cvitur esta distorção.
O Sr. Agenor Maria (M DB- RN)- Scnudor Virgflio Tâvora,
não haviu orciio.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Como não
h01vh1 op~·r1o'?
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Ou o caminhão
transportuva do Rio Grande pura o Nordeste, ou o navio nunca
chegava no Nordeste.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - Pcrdilo. A
opção significa que ulguém tem, entre duas, três ou quutro alternativas, o dom de escolher umu. Isto í:'o que se chama opçilo.
Com pw1cr. vamos atender ao pedido de upurte do eminente
Senador Roberto Smurnino.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Senador Virgflio f6.
vor:t, V. Ex• hit de me desculpar se, por ucuso, eventualmente,
desvio, um pouco, o assunto que V. Ex• está ferindo, em rcspostu uo
Senador Agenor Muriu.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - ll: porque
fomos til o citudos que não podlumos ncur culudos,
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Realmente tenho uma
prcocupaçiio cm mente, porque tenho lido, ui, noticias de jornais que

relu tum u urticuluçiio secretu, nos órgãos do Governo ligudos à área
econômicu, de um novo programa, de uma espécie de projeto impacto que viria resolver de vez a situuçiio de cupitulizuçilo das empresas:
uma espécie de uçiio sem risco, ou coisu purecidu, E. naturalmente,
toda vez que se ununciu, ussim, um projeto cm gestação secreta, logo
nos vem à mente o episódio das "simonctas" c todos ficamos,
rculmcnte, preocup:~dos. Dai cu aproveitar cstu oportunidade pura
in.dugur de V, Ex• se tem noticia desse projeto: se poderia nos dizer
ulgo sobre ele. Se, realmente, ele vai resolver a situação de endividamento das empresas que estão, cfctiv'amcnte, numa situação sufocante, Enfim, dar algumas luzes a esta assembléia, aqui, que está ávida
de curiosidude, pura saber o que está sendo tramado ui nessas
reuniões rccônditus do Governo.
O SR. VIRGfLJO TÁVORA (ARENA- CE)- Vamos pedir
licença ao eminente Senudor Agcnor Maria paru nos dcslocurmos,
um pouquinho, do assunto que vínhamos percutindo.
O Sr. Asenor Maria (MDB- RN)- Vou uguardar, pacientemente, u resposta de V. Ex•
O SR. VIRGfLJO TÁVORA (ARENA - CE) atendendo à solicitação do eminente Li der de V. Ex•

Estamos

Rculmcntc, ,, Governo tem esSil intençiio. Sem truir sep:redos
:tlhcins, sào 1ri:s providi:ncius. As ·três providêncius nào prometem
rc~dvcr de vc'l por ttH.l:ts - pnstus em prdtic:1 - n situnçZio de
t.:;lpil~l!il.•lt.;ào d:1~ t:!1'1flrcsas. M"'s, estamos quase upostando.
eminente Li der. que vrw reccher n aplauso rle V. Ex•
O Sr. Roberto Saturnlno (M DB-RJ)- Espero mesmo de coraçuo, poder conceder esse aplauso. Pori:m. V. Ex• há de concordar
comigo em que. hú mais de um uno- não sei cx11tamente u data- ...
O SR. VIRGfLJO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas, podemos dar uma pista a V. Ex•
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- ... o Governo instituiu um programa que iria resolver esse problcmu, era o PROCAP.
Parece que os resultados foram muito fracos. Então, o Governo
resolveu aplicar um outro remédio, que foi u Lei dus S.A. que também resolveria definitivamente o problema da cupitalizucilo das
empresas.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA -CE)- Mus, não
poderia resolver da noite paru o dia, Excelência.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ)- Eu sei, mas ugora,
parece-me que já nem muis a Lei das S.A. é necessária, Então, o
Governo viriu, desta vez, com u solução dcOniliva. Por isso, V. Ex•
hú de compreender u nossa sofrcguidiio.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Vamos utcndcr à sua curiosidade, dundo muis lima deixa. A Lei das S.A.- está
cluro, eminente Senador- não poderia da noite para o dia produzir
efeitos, c V, Ex• sabe melhor do que nós. Agoru, diríamos que some
ao PROCAP u Lei dus Sociedades Anônimas, as providências, cm
número de trí:s- quero que V. Ex• se recorde- c diremos a V, Ex•
que, realmente, isso vui truduzir um desejo honesto, como honestos
são todos os desejos de auxiliur, por parte do Governo, principalmente u empresas nucionul, médiu c pcqucnu. E V. Ex• verá que, realmente, pensa-se assim.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Permite V, Ex• um
uparte?
O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Darei o aparte dentro cm breve,
Deixumos desde já bem cstutufdo: nilo é, o que podcrlumos dizer, u p11naci:iu puru o cuso dus S.A. Mus, ucrcdito- dando muis
uma deixu u V. Ex• - que o empresário vai ficur satisfeito, c o
empregudo idem: isto i:, o ussuluriudo c o empregador vila ficur Slltisfcitos.
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O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Mas, isto é ótimo.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Se se resolve,
dessa forma, o problema da pequena e média empresa nacional na
proporção esperada por V. Ex• isto é outra coisa. Mas será mais
uma tentativa e uma tentativa muito honesta e corajosa para se che·
gur a esse desiderato.
Sabe V. Ex• que no setor econõmico·financeiro sempre procura·
mos atender à curiosidade de V. Ex•: não somos tão bem informa·
dos assim no setor de energia, mas neste o somos.
O Sr. Leite ChiYeo (MDB permite?

PR) - Senador, V. Ex• me

OSR. VIRG[LJO TÁVORA (ARENA -CE)-Com prazer.
O Sr. Leite Chaveo (MDB- PR)- Nesta legislatura é a primei·
ra vez que tenho a oportunidade de aparteur V. Ex•
O SR. VIRG[LJO TÁVORA (ARENA -CE)- O que i: uma
pena para nós.
O Sr. Leite Chavea (M DB- PR)- E sempre que o faço é com
muita felicidade, porque a V, Ex•, embora esteja confiada a tarefa
mais dura nesta Casa, qual seja aquela de explicar as interrogações
do Governo, no setor econõmico, pois por mais dificuldade em que
se encontre, às vezes, nessas explicações, V. Ex• nunca perdeu a ele·
gància e a grande atenção aos seus colegas da Oposição.
O SR. VIRG[LJO TÁVOR~(ARENA- CE)- Obrigado a
V. Ex•

O Sr. Leite Cha•ea (MDB- PR)- Esta é a razão por que me
sinto muito à vontade, tranqUilo e feliz em apartear V. Ex• Mas,
gostaria de saber o seguinte: os jornais destes últimos dias, sobretudo
o de hoje, já dão informações de que há uma pretensão de determi·
nados setores de economia no sentido' de que o Governo lance na
Bolsa de Valores os fundos do fundo de garantiu por tempo de servi·
ço. Gostaria de saber se a Liderança do Governo, no Senado, está a
par de alguma coisa nesse sentido. Porque, sabe V. Ex•. nós já
assumimos posiçiio, aqui, com relação ao PISe ao PASEP. Quando
houve o que se chama o ~ra~k da Bolsa de Valores, aquilo que era,
realmente, a manifestação mais exteriorizada do milagre brasileiro.
Quer dizer, quando houve aquele estouro, as firmas que haviam tira·
do grande proveito, depois de algum tempo, forçaram o próprio
Governo a levar o denheiro do PIS e do PASEP para a Bolsa. Veja,
V. Ex•: jogar com o dinheiro do PISe do PASEP. Quer dizer, jogar
com os fundos do trabalhador, e isto oficializado. E, depois de tudo
isso,, fez-se a lei das Sociedades Anônimas, que foi uma violcntnçi\o.
E, agora. para se conseguir esse novo acionamento, com vantagens
para pequenos grupos nacionais, já se pretende usar o dinheiro do
trabalhador na Bolsa de Valores. Isso é uma coisa de estremecer o
Pais. Gostaria de saber de V. Ex•. se esta noticia não tem fundamcn·
to, se i: oficiosa, ou se tem alguma coisa de oficial. O Fundo de
Garantia, aquilo que constituiu o resultante da extinção do mais
sagrado que o trabalhador já teve, que foi a estabilidade, se este
dinheiro vai se jogado em apostas pelo Governo, já com a certe~a
dos ganhadores, que silo aqueles que, no passado, fizeram fortunas à
custa das pequenas rendas e cconómia da classe média e dos assala·
riados.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA (ARENA-CE}-A resposta
que damos a V. Ex• i: que, do conhecimento que temos, o mecanis·
mo cm questão nilo engloba o FGTS.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRG[LIO TÁVORA (ARENA- CE}- Pois nilo, no·
bre Senador.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Virgllio Távora,
desde que cheguei aqui, cm 1975, tenho procurado discutir fatos. Sou
homem do povo, ligado ao povo, c procuro discutir aquilo que fala

de perto ao povo. Nilo sou futurologista, não discuto em termos de
futuro, discuto em termos de presente. E o presente é este: a inflação
está acabando com a classe média; e o assalariado brasileiro não tem
condiçõ<'S, hoje, de almoçar c jantar. Esta i: a grande realidade. E cm
~rande p~rtc, o responsável por esta inflação é o Governo, porque a
mnuçilo e de custos. 1: o custo dos encargos sociais, cada dia mais
elevado, é o custo do alto tributo, é o custo das tarifas, que a cada dia
assoberba a vida deste País. A mim pouco importam as indirctns: n
mim pouco importam as farpas. O que me importa é a realidade c o
presente, e o presente, Senador Virgílio Tãvora, é este: a inflação.
Hoje, no meu Estado, o Rio Grande do Norte, não sei quem está
passando maior necessidade, se é o operário que está trabalhando ou
o que está parado, mas ambos estilo cm dificuldades: o que está
trabalhando e o que está parado. Esta é a grande realidade. Muito
obrigado a V. Ex•
O SR. VlllG[LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Vejam, Sr.
Presidente c Srs. Senadores, que nós passamos dos lucros das esta·
tais à extensão ferroviária, à fraqueza de nossa Marinha Mercante, à
innação, que, no momento, é atribuída, pelo eminente representante
da Oposição, ao Governo.
Estamos com o eminente Ministro Mário Henrique Simonscn:
se tivemos inicialmente uma inflação de demanda, com forte campo·
ncnte de custos, e se hoje cm dia a inflação se desloca para custos,
como uma e outra têm remédios diferentes, inicialmentctinha·sc que
atacar a inflação de demanda, i:om os recursos para tal necessários.
E, uma vez transformada essa inflação, paulatinamente, de demanda
em custos, teríamos que, então, enfrentá-la com outros remédios.
ll- sabemos nós, chefes políticos que somos, cm nosso Estado
- mui to agradável, aliás, muito gratificante, discutirmos c dizermos
que a inflação faz esse custo de vida subir a termos insuportáveis: por
que que o Governo não mantém isso? Óbvio, a platéia- seja muni·
cipul, estadual ou nacional - dentro do grande anfiteatro da opinião
pública, Sr. Presidente, acha muito mais sonoro: tem nela muito
mais repercussão, do que o exame frio de situações que desafiam con·
testação, poderem ser atacadas de outras maneiras.
Que as entidades estatais fazem o fulcro da sobrcviência da
nossa economia, no momento, não temos dúvida. Elas é que impc·
diram de haver o Brasil, graças aos investimentos estatais c à sua pro·
porção dentro da formação do capital bruto, entrar cm recessão,
como paises outros, hão que ser fortes, hão que ser pujantes porque
elas, realmente, no momento, representam o sustcntâculo maior da
lut~ que o capital nacional tem que sustentar, para manter a sua pro·
porção, n sua participaçiio dentro da economia brasileira.
Nilo é se reclamando por tarifas que, se mais baixas pudessem
·ser, o Governo, que não é sádico, as sustentaria - niio e debla·
torando contra a nçilo dessas sociedades de economia mista, princi·
palrnente aquelas destinadas à prestação de serviços públicos, que
nós poderemos resolver um problema, que não de hoje, é de muito
tempo. Temos que manter a infra-estrutura económica deste Pars cm
condições de responder às necessidades mínimas de desenvolvimento.
Eram estas as explicações que havlamos de dar, nesta tarde, a
esta Casa c no eminente representante do Rio Grande do Norte.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) -Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Roberto Saturnino, como Líder.
O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB- RJ. Como Udcr.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr,
Presidente, Srs. Senadores:
A Bancada do MDB nesta Casa, por diversos dos seus rcprescn·
tuntcs, como os Srs. Senadores Evandro Carreira, Leite Chaves, e
também por meu intermédio, recebeu a noticia de que a edição do
jornal Tribuna da lmprenoa, de hoje, no Rio de Janeiro,' foi totalmen·
te apreendida,
Queremos, Sr. P~esidenre, em nome da Lidcrunça, deixar rcgis·
Irado, na forma a ma1s veemente, o nosso protesto por mais este ato
de nrbitruricdades juswmcnte no momento cm que, tão pro·
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paladamente, se fala na climinaçüo do arbltrio que ainda c•istc
infelizmente, pesando sobre a nossa Naçuo, Justumentc no momento
cm que todos nós, com justas razões, nos preocupamos com a
imagem do nosso Pais no c•tcrior, um ato como este, com toda a certeza, só servirá para deslustrar este conceito c esta imagem, junto às
nações cultas c civilizadas do mundo de hoje. Que di ruo os representantes, os Conselheiros da Sociedade lnteramericana de Imprensa,
onde temos ussento, onde o Brasil teve, por tantos anos, a sua .
presidência?
·
Enftm, Sr. Presidente, nüo hú explicações, não hú razões que
possam justiftcar tamanha violência, um ato de tüo revoltante
arbltrio.
Soubemos até -e neste ponto não podemos conlirm~r a noticia '""'·que a razao desta apreensão teria· sido a publicaçao de uma
farta matéri• sobre a reunião do Dirotório Nacional do MDB, de
ontem. Pouco importam as razões que tenham presidido este ato
violento. O que importa é que a censura sobre a imprensa que nós, ·
por tuntus vezes, e com tanta veemência, temos condenudo desta
tribuna, é algo que definitivamente precisa ser eliminado du nossa
terra. E, mais do que a censura ainda, a apreensilo de edições
inteiras, com violências p~l~ policia constitui um ato de arbitrariedudc; condenável sob todos os pontos de vista.
Em nome da democracia, cm nome da liberdade de imprensa
registramos aqui, uma vez mais, com muito pesar, o nosso protesto
da forma mais veemente. (Muito bem! Palmas,)
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Em discussão a redução final. (Pausa.)
Nilo havendo oradores, declaro-u encerrada.
Encerradu a discussão, a rcduçilo final é dada como aprovada
nos termos do nrt. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai il promulgaçilo.
E: a seguinte a redacilo final aprovada:
Redaçio final do Projeto de Decreto Lealllatl•o n• l, de
1976 (n' 37-A/76, na Cimara doo Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso VIII. da Constituição, c cu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1977

a•

Aproya Conta• do Prnldente da Repdbllca, relatlna ao
exerdclo de 1974.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• São aprovadas as contas prestadas pelo Senhor Presi·
dente da República, relativas ao exerclcio financeiro de 1974, na
forma dos arts. 44, inciso VIII, e 81, inciso XX, da Constituição.
Art. 2• Os diversos responsáveis pela Administrução Dircta e
lndircta que não apresentaram ao Tribunal de Contas da Uniilo os
balanços anuais referentes ao exercício de 1974, no prazo estabelecido pelo Decreto n' 71.660, de4 de janeiro de 1973, ficam sujeitos às
penalidades previstas no art. 53 do Decreto-lei n• 199, de 25 de feveO SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Sobre a
reiro
de 1967 c Resoluções daquela Corte.
mesa, expediente que será lido pelo Sr. li-Secretário.
Art. 3• O Tribunal de Contas da União tomará as providênfi lido o seguinte
cias cabíveis para a aplicaçilo das sanções a que se refere o artigo
Brasília, 25 de março de 1977. anterior.
Art, 4• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
OFICIO N• 059/17
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ã Suu Exceléncia o Senhor Senudor Pctrônio Portella
OSR.PRESIDENTE(Henriqucde la Rocque)-ltem l:
Dignlssimo Presidente do Congresso Nocional
Discussüo, cm turno suplementar, do Substitutivo do SeSenhor Presidente:
nado uo Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1975 (n• 1.339Tenho a honro de comunicur a Vossa Excelência que o DepuC/68, na Casa de origem), que dispõe sobre o excrclcio da
tudo Pedro Laura foi. indicado por esta Liderança para substituir o
profissão de Geógrafo, cria os Conselhos Federal c Regionais
Deputudo José Maria de Carvalho na Comissão Parlamentar Mista,
de Geografia, e dá outras providências, tendo
encarregada do estudo e parecer da Mensagem n• 26{77 (CN), que
PARECER, sob n• 882, de 1976, da Comlllio de Relia·
encaminha o texto do Decreto-lei n• 1.515, de 30 de dezembro de
çio, oferecendo a redução do vencido,
1976, que "altera a redação du allnea b do art. 74 da lei n' 3.807, de
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretário.
26 de usosto de 1960, e dâ outras providências".
fi lido o seguinte
Aproveito a oportunidade paru renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.- Alnear Furtado, Lrder do MDB.
REQUERIMENTO N• 44, DE 19'77
· O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Scrâ feita a
Nos termos do art, 310, alínea "c", do Regimento Interno, resubstituição solicitada.
queiro adiamento da discussão do Substitutivo do Senado uo Projeto
COM PARECEM MAIS OS SRS. SENA DORES:
de Lei da Cãmaru n• 76, de 1975, a fim de ser feito na sessão de 22 de
abril.
José Sarncy - Dinarte Mariz - Jessé . Freire - Domlcio
Sala das Sessões, 25 de março de 1977.- Hehldlo Nunet1.
Gondim - Milton Cabral - Paulo Guerra - Arnon de Mcllo Joilo Culmon - Itamar Frunco - Magalhães Pinto - Orestes
O SR. PRESIDENTE (Henrique de la Rocque)- Em votação
Quêrcia - Benedito Ferreira - Accioly Filho- Evelãsio Vieira o requerimento.
Lenoir Vargas- Daniel Krieger,
O Sr. Itamar Fr•- (MOO- MG)- Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (Henrique de la Rocquc)- Estâ finda a palavra.
Hora do Expediente,
O SR. PRESIDENTE (Henrique de la Rocque)- Concedo a
Passa-se à
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, em turno único, da rcdaçilo final (oferecida
pela Comissão de Rednçilo, cm seu Parecer n• 19, de 1977),
do Projeto de Decreto legislativo n• 2, de 1976 (n• 37-A/76,
na Cdmaru dos Deputados), que aprova as Contas do Presi·
dente da República, relativas ao cxerclcio de 1974,

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO. Pura encnminhur u
votaçilo. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Dentro da praxe que estR Casa tem adotado, vamos votur fuvoravelmcnte a esse adiamento. Mas, Sr. Presidente, é de estranharse esse pedido, Esse projeto já estã no Senado há muito tempo: é um
desejo antigo dos geógrafos, foi discutido cm vã rias Comissões do
Senado, razilo pela quul estranhamos es~c procedimento. De qualquer forma, dentro da pruxe, votaremos favoravelmente, mas,
lamentando mais uma vez esse adiamento.
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O Sr. HeMdio Nunes(ARENA- PI)- Peco a palavra. Sr. Pre·
sidentc.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Com a
palavra o nobre Senador Helvidio Nunes, como.Lidcr du Maioria.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, apenas pura estranhar, claro que niio vou fazer ne·
nhum reparo às palavras hil pouco proferidas pelo nobre Líder
Itamar Franco. H:l uma convivência pacifia entre as Lideranças
nesta Casa. Quem julga da oportunidade ou niio, da convenié:ncia ou
niio do pedido de adiamento é: o Líder da ARENA, é o Líder do
MDB. Se S. Ex• o Senador Itamar Franco quiser modincar esta
posição pacifica, que sempre mantivemos nestu Casa, S. Ex• deve
tomur us providêncius.
O Sr. Itamar Franco (M DB - MG) -'- Creio que o Senador
Helvidio Nunos niio entendeu minhas palavras. Disse eu que mante·
ria a praxe, votando favoravelmente ao adiamento. Apenas estranhei
esse pedido face ao tempo que jú se encontra no Senado esse projeto.
Niio estou quebrando a praxe, vou votar favor:lvel, Niio sei se houve
entendimento entre as Lideranças. Niio falo aqui pela Liderança:
apesar de ser um dos seus Vice· Líderes. fulo no meu nome pessoal.
mas de qualquer f'ornw nuo estou quebrando praxe alguma.
upenus. como Senador, lamento mais umu ve:z o atraso que se dú a esse projeto.
O SR. HELYIDIO NUNES (AREN.A- PI)- Contanto que
V. Ex• niio queira ditar o comportumento da ARENA.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente. algumas
vezesjú pedi adiamento e já houve,també:m. por parte da ARENA. a
mesmu coisa que faço neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Em votacuo
o requerimento apresentado pelo nobre Líder da Maioria Helvidio
Nunes. pura adiamento da matéria.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberaciio do Plenúrio. a matéria figurará na
Ordem do Dia da sessuo de 22 de abril próximo.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) -ltem3:
Discussiio, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 23, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
que altera a redaçiio do art. 550 da Consolidação das Leis do
Trabalho, tendo
PARECERES. sob n•s 504, 505 e 506, de 1976, das
Comissões:
- de Conotltulçio e Juotlça, pela constitucionalidade e
juridicidade:
-de I.ealalaçio Social, favorável: e
-de Finanças, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr, !•·Secretário.
~lido

e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 45, DE 1'177
Nos termos do art, 310, alinea e, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n' 23, de
1975, para a seguinte diligência: audiência do Ministério do Traba·
lho,
Sala das Sessões, 25 de marco de 1977.- Helvldlo Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque)- Aprovado o
requerimento, u matéria sai da Ordem do Diu para u diligência soli·
citada,
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque) -Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 51, de 1976, do Senhor Senador Franco Montara,
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que m:mdu incluir no pugamc:nto dus f~rius as horots c.xtraor·
dinúrias habitualmente prestadas pelo empregado, tendo
PARECERES. wh n<'s 779 c 7XO, de 197fi, das Comis-ões:
- de Conotltulçio e Justiça, pela constitucion:lfidade e
juridicidade c, quanto :10 mi:rito, favorúvel, com a emenda
que apresenta de n• f·CCJ: e
-de Legl•laçio Social, favor:lvel ao Projeto e uemenda
da Comissiio de Constituiciio e Justiça.
Em discussiio o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, sem pre·
juito da emenda. qucimm permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.

t:. o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 51, DE 1976
Manda Incluir no pagamento das férias as horas extraor·
dlnárias habitualmente preotadas pelo. empregado.
O Congresso Nacional decrcla:
Art. I• Dé:·se ao caput do art. 140 da Consolidação das Lei do
Trab:llho. aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452. de (Y de maio de
1943. a seguinte redaçiio:
"Art. 140. O empregado em gozo de fé:rias teri1 direito u
rcmuncr:u;Uo que rcccbl!r quando em serviço, com inclusão
das horas extraordinárias habitualmente prestadas."
Art. 2•' Esta Lei cntrari• cm vigor na data de sua publicação. rc·
vogudus us disposições t:m contrárin.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Em votaçuo
da emenda da Comissiio de Constituicuo e Justiça.
Os Srs. Senadores que u arrnvum queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.) Aprovada.
A maté:ria vai uComissão de Redaçuo.

t:. a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N•I-CCJ
Art.l• ................................................ .
"Art. 140: onde se lê "com inclusiio das" Ida-se
"inclusiYe :ts"

O SR. PRESIDENTE (Henrique do La Rocquc)- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
S. Ex' nào estlt presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Otair Becker, por cessiio
do Seoador Altevir Leal.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o soguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em fins do uno passado, e.xpressei, desta tribuna, a convicçuo da
n~cessidade de s~r refornnlfado o Imposto sobre Transportes
Rodoviários, de tu I forma que o tributo não tragu conseqUé:ncias
danosas pura a economiu, Aludi. entilo. u audiência que tiveru com
os Ministros Dyrceu Nogueira c Golbery do Couto c Silvu, aos quais
expus preocupações~ observações quem~ haviam sido encaminha·
das por se tores envolvidos no problemu.
Com dutu de 7 de dezembro de 1976, recebi Oficio n<' 279!76GP. du Federuçi\o dus lndústrius do Estudo do Purunil, assinado pc·
lo seu Presidente, Dr. Altuvir Zuniolo, enviando-me cópiu de
memorial cncaminhudo por uquelu entidade uos Srs. Ministros da
Cusu Civil, Transportes, Fuzendu c Plunejumento, ubordundo a
mesma questão. Sustenta o memoriulu inconstitucionulidade do urti·
go 8' do Decreto no 77,789/76, no fuzer incidir o Imposto sobre

646 Sdbado 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

TrunNportcs Rodoviúrins sohrc pc:ssous fisicus ou jurídicas que

transportem. cm veiculo.~ prôprios, rncrcudorias de sua fabricação.

Fucc ll tc~tll da Constituição, rurccc-me ter fundamento o pon ..
to de vista da Fedenu;uo das Industrias do Estado do Paruná. Nito
sendo meu intuito comentar n conteúdo desse mc:morial, torno-o

purte intcgrnntc deste mc:u discur.>to, o que se torna necessário ~ara
suu bou compreensão.
Em Stmht Cawrin<~, como no Pnrunú c, creio, cm todo o Pais,
cm torno do Imposto sobre Trunsportcs

continu<~ :1 cnntrov~rsiu

Rodoviúrios, pois sua cohrunça impõe complicações que resultam
em cntruvcs burocr:Hicos numerosos c de custo muis elevado de que
o próprio imposto. Acredito ter demonstrado, anteriormente, u
necessidade de um:~ rcformuhtçito do ussunto, desnecessário se
tornando n:iterur razões c urgumcntos uqui j:l expostos, mesmo que
rcsumidamt!ntc.
Sr. Presidente, na verdade, encontro-me nesta tribuna puru.
através dela, lev:1r au conhecimento da Nuçào, correspondência que
recchi, com dutu de J de dezembro russado. do Assessor Purlumcnt<tr do Ministro dos Tmnsrortcs, Dr. Estcvam Augusto Santos Perci·
ra. nos seguintes tcrmos:
"Senhor Senador:
Cumprimcnwndo-o. tenho u honra de dirigir-meu Vossa Exccli:nci:t para. cm atenção ao seu pronunciamento publicado no DCN-11 n' 143, de 30-10-76, sob titulo "Necessidade de reformulação do Decreto n' 77.789, de 9-6-76, que
rcgulamcnw o Decreto-lei n'' 1.438, de 26·12-75, que estabelece :.1 incidém:i:.t do imrosto sobre os serviços de transporte
rodovi;'trio de car,gas, soh a denominação de Imposto sobre
~'s S!!rvil;o.~ de Tr:msportc Rodovi:.írio I ntermunicipul e lntcrcst;.u.lmll de PHss:tgciros c de Carg:.1", encaminhar o
c.xpcdicnt~: que esta Assessoria recebeu do Coordenador de
Tntnsp<lrtes llrhalltlS dl!ste ~. Jinhaério. C<>lll rcferênciu ao Assun\tl,
,\proveito uorortunidude par01 renov:.1r a Vossa Excelênd:t protestos de clcvuda estima c: distintu considerucào."
O c\pcdiernc dn (\ltHlh:nmlor dc Transportes Urbunos do
Ministério lhls Tntthpnrtc~ lltl~ infMnw snhrc :.1 dispnsiçüo ·govermlmcntal de. tHI\'imfn :trg.umcrlla~nn dos intr.:rcssados, reformulur u
si~tcrnútica d;1 ISTR. d~:mdn :tp<.:rl'cit;oú-ltl c:. a~sim. dele eliminur
:~sp~o·ctos prc,iudit..•i:ti!oo c cnntraJitlirins. Pnra isso. estudos estão cm
fusc lin:d c, ;rcrcditn, 1111Jitn Clll hr...:vc tl rmhJcma estar(! solucionado
d~: forma udclJU:rdu. E '~:r;'r dt.:llltmstr:tt.;:'io tlbjctiva do empenho do
(iti\'Crnn d~o• :u.:ert:tr c. simultanc:rmcntc, provu de: como mruelc:s que
o inh:g.r:tm c.. t:'itl :rhcrh'~ a fltlllllcra~iics, rcivindic:.u,:õcs c mesmo criticas, c\:unin:tndtl·<t~ 1.'tllll isl•nçtto c dcddindn yucstõcs ~usdt;,rdus sem
Olllra.pn.:ucup:u,•:"ttl .;cn:'tntl hcm plthli~.·,, c n incessuntc l'nrtnlecimen·
tn di! cctllltllllÍ:t hra~ill'ir:r Sr. Prc~idcnt~.:, tcnd<l tra1.idu pum cstu
trihliiHI rcidndit.::u.·IH.:' que mc l'tlr:nn cncaminhadus c pnr mim lcvullw.. :tt" cmincnt~.·~ 1\lini~trt" (i~llhcr~ dn Cnuto c Silva. du Casu
Civil. c Dirccu N~,g.ucir:r. d''' Transpnrtc~. sinto dnmcu dever divul·
g.~1r. de~\>' l\\1.!'1\\~t tribuna. as ini'Mmat.;i"IC"i que me l'nram cnviudtls. E
u l':r~tllr;lll\t,:n.·\·crrdtl ~IICtlr d:t nota :tludid:t na cart:tlltl Assessor Purl:trnl.'nlar do i\lini't~I'Ítl ~~~,..., Tran~pnr\c"i, 11:1 qu:tll!st:'t Oastuntc nítida
~~forma po,iiÍ\':t 1.' r:'tpida t.'tllll ~1uc mruch.: ~linistérin :tdotounwdid:rs
p:tr:ttl C\111111: 1: \IIIU~·:'tll da"' qltC\tlil!~ ljl\1: ii elc l'nraml~:vml:t!'l,
O l.'ollll:t"tdLI dn 1:\fledkntc do C:nnrdcn:!dnr dc Transportes Urhanos é 11 .;c~uintc:

"N n\:1 p:rra o St.:~.·ret{trio da Cnorden:u;tto de Transportes.
Assunto- ISTR
I) na in~titui~,:tltl do ISTR foram h:li~ados:
a) Dwcto·lci 1.4.1Hj75:
b) Decreto 77,7H1Jf76 (Rc~ul:tmcnta,ill>l:
c) c lnstrw.;Un Nnrmutiv•1 nll 17/76 du Sccrcturia du Receita
Fcucral.
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2) Tendo cm vista uma série de argumentações c reclamações da classe empresarial, está-se estudando todu u sistcmãtic:J do imposto com o objctivo de aperfeiçoá-lo.
3) Assim sendo, este Ministério, conjuntamente com o
DNER, jú forneceu os subsidias necessários à Secretaria da
Rcccilu Federal runt u cluhoraçào da tabela que serve de
base para u nxuçüo do valor do ISTR no transporte de carga
própriu em veiculo próprio, que já foi baixada através de
portaria do Ministério da Fazenda.
4) A etapa que está cm andamento agora diz respeito à
modincaçüo da lnstruçüo Normativa n•l7 no intuito de aliviar us obrigucões secundárias do contribuinte no que tunge uo
ISTR. sem no cntunto eliminar as informações que o Ministério dos Transportes julgue imprescindíveis pura acompanhar
u evolução do transporte rodoviário de pussugciros c de cargas no Brasil.
5) A etapa seguinte será u de estudar us possíveis alterações
do Decreto rcgulumcnl:ldor c do rrórrio Decreto-lei. princirulmcntc no ljllC tungc :.1 isl!nç,)es. sc:m no entanto deslig:urur o trihutn."

Sr. Presidente, encerro estas considerações, afirmando minha
convicção de que breve o problema será devidamente solucionado,
nu comprovução de que o Governo, como sempre unrmou o eminente Presidente Ernesto Geisel, está aberto u reivindicações e .criticas,
num positivo diálogo, indispensável ii cfctivu e acertada soluçüo de
nossos problemas. E. sobretudo, ii soma de esforços pura o
desenvolvimento, hoje mais necessária do que nunca, u nm de que
sobrepujamos as dificuldades que nos ccrcum ameaçadoramente e
que tornam cssu conjugação de esforços e intentos mais decisiva.
1Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO ,J QUI:" SI:' Rl:'l'l:'fll:" O SR. OTAIR
BECKER, EM SEU DISCURSO:

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ

Curitibu, 7 de dezembro de 1976.
OJ'. n" 279/76-GP.
Excelentíssimo Senhor
Senador Otair Becker
Senado Federal
Br:tsilia- DF.
Senhor Senador:
Acusundo o rccchimonto de seu oficio de 25 de novembro p,
passado, tem.os a honra do vir upresença de Vossa Excelência, pura
agradecermos u utcnçüo dispensudu u propósito do contido em nosso
telex de 8 de novembro último, cujo ussunto prendia-se uo Imposto
sohrc Transportes Rodoviários.
Efetivumentc, existe plena concordância no ponto de Vista de
Yossu Excelênciu c du Federuçilo das lndústrius do Estudo do
Paran(t, c, cm se trutundo de mutêriu da ulçadu do Executivo, nestu
dutu dirigiml1S memoriul aos Excelentíssimos Senhores Ministros
dos Trunsportcs, Fazenda. Pluncjamcnto c Casa Civil, u fim de,
conjugando esforços conseguirmos um resultado sutisfutório, com
medidas corretivas por purte do Executivo.
Pura seu conhecim~nto, unexumos cópiu do mcmoriul
cncuminhudo í1quc;lus uutoridudes.
Nesta oportunidudc, ugradcccndo o intermc demonstrado por
V. Excclênciu uo momentoso assunto, nprcscnltlmos-lhe u scg.urunçu
de nossu ultu cstimu c distinguidu considcruçào,
Atenciosumcntc.- Altovlr Zanlolcl, Presidente.
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Curitiba, 3 de dezembro de 1976.
Of. n'' 276f71>·GP.
De igual teor pura:
Dr. Joiio Paulo dos Reis Vclloso - Ministro do
Planejumcnto c General de Exército Dirceu Araújo Nogueira
-Ministro dos Transportes; Dr. Mário Henrique Simonscm
- Ministro da Fazenda e Gcn. Golbcry do Couto c SilvaCusu Civil.

Aliâs u definição do vocábulo "serviço", rcgistrndu por
qualquer dicionário, popular ou técnico-jurfdico, a outra conclusão
niio nos leva. Com efeito o Dicionário Contemporâneo da Ungua
Portuguesu do F. J. CuldÚs Auletc, 3• Edição, pâg, 1102, ussim o
define:

A Federuçiio das Indústrias do Estudo do Paraná, por unânime
consenso de sua Dirctoria, cm rcuniiio plena, deliberou vir à presença de Vossa Excdt:ncíu, pura ercito de solicitar de sua ultu considcraçiio. o reestudo do Decreto-lei n• 1.438, de 26 de dezembro de 1975,
nu parte que se refere ao transporte de carga própria, em veiculo próprio. que licum sujc:itos tUl tributo, com todas us suus conseqUências
legais, inclusive de uma cscrituraçiio especifica pura cálculo e registro
do tributo criado pela referida Lei n• 1.438,
1: certo c é fato inquestionável que ••·•I do disposto no art. 21,
inciso VIl du Constituição Federal, o Imposto sobre Serviços de
Transportes e Comunicações, salvo hoje, de natureza estritamente
municipal, é de competência expressa da Uniiio.
f! dt: ver que. c:m verdade, é absolutamente constitucional a
instituição do novo imposto, de vez que está previsto, de forma
expressa, no elenco de atribuições tributárias da UniUo de que trate a
Lei Magna, em seu urt. 21, inciso VIl.
Todavia. se a instituição do ISTR é plenamente constitucionul pelos motivos c.xpustos. temos que nos insurgir, data venia,
contra a sua extensão. u nosso ver iniqua c ilegul, às operações de
transporte de morcudorias utruvi:s de veiculas de propriedade dos
remetentes.
Sim. pllrl!LWnto. ê ,, rmlprio texto constitucional que, ao atrihuir curnpl!t~nci~t ii Uni~o para instituir o imposto. d~:linc o respecti·
vo l'ottn ~cr:u.Jur como :.1 prt:stw.;Uo de s~:rviçns de tr~tnsportc. Oru. o
por "~~o:rvil.,'ll .. hú de se: t:ntcmh:r. scmpr~.:. s.m.j .. "serviços prestudns.
c. cddcntcnu:ntc, I.JLmndl) se preslil ymthjLtcr serviço, stl pnde ser tt
tcrccirns. c. nuncu. u si próprio.
Adcmai]i.. é de se ressaltar que o Código Tributário Nacional
(Lei n<• 5.172. ue 25-10-661. a" uclinir n fato gerudor do Imposto i:
hcm clttrtl, :m dispu r ~:m seu <~rt. MI. inciso I, nrbis:

Truta-se, sempre, da chumuda locução, contrato, ou ajuste de
serviço que Plácido c Silva (ln Vocabulário Jurídico, I• Ediçiio, 1967.
pág. 1.4381. assim define:

"Serviço, s.m. uçào ou efeito de servir. O estado de umu
pessoa que serve outrem ...... Funções, exercfcio, trabalho
de que se serve."

"f:. o serviço a ser prestado ou ser executado mediante
contrato ou convençiio, que tanto pode ser escrita, como
verbal.
Seja qual for a natureza do serviço, o contruto de trabalho
importa numa "locuçiio de serviços ..... , .....•. , ... :·
Em abono. ainda, A nossa tese, prclecionu Pontes de Mirundu,
(ln Comentários à Constituiçiio de 1976 com u Emenda Constitucional n> I. de 1969, Tomo III. pág. 4841:·
"Serviço de Transporte c Comunicações: os serviços de
tran~purte sftu quaisquer serviços com que se desloca. em
serviço, qualquer uhjctn (sôliuu, liquido ou gasoso ou
simplcsmcntt: de conteúdtJ de energia) nu pessous. Supõe·se
que se tmt:~ de ••serviço", C' não de uto .. c.~clusivamcntc de
inten:sse do próprio tr:tnspnrhldnr". enmn'se é do próprio
mntnrist;t, ou dn dono do vc:ieulll, qut: nàn o vni incluir em
hcn..; de vcnd:t uu de outro ncgllcin jurídico. Ai nàt1 se
",crve". de modu 4ue ntu1 hCt servi~;n. O tr:tnspurtc de pcssou
pass:t :t ser s~:r\'iç,, desde que st:jil rumt outrem .... , ....... .
Por seu turno, comentando o art. 1.216 do Código Civil (ln
Código Civil Comentado, lO• Edição, Vol. IV, pág. 325), ensina-nos
Clóvis Beviláoquu:

"Art. 68. O imposto. de comreténciu du Uniiio. 'sobre
serviços de transportes e comunicações tem como fato
gerador:
I. a prestaçiio., ... , ... , ..... , ... , ... , . , ........ .

..Soh :1 dcnominucào g:eni!rica de locaçUo de serviços (locatio
operarum), compreende o Código Civil uma grande variedade de prestuçiio de trabalho humano. f:. o contrato pelo
qual um~t pc:ssou se obriga a prestar certos serviços u umu
outr:t. mediante: rc:muncruçào."

Ressaltu-se, aindu, por imperioso que, por força do disposto no
art. 70 do CTN "contribuinte do imposto i: o prcstudor do serviço",
Como se sabe, o CTN i: considcrudo Lei Complementar, tendo
cm vista a matéria nela contida, c, portunto, não pode ser ulterado,
como aconteceu, por outros decretos, pois u eles se sobrepõe, em
virtude do princípio da hierarquiu das leis.
Pura nós, i: inuubitilvel, dila •enla, que o termo "serviço" envolve. nect:ssmiumentc duus pessous, no mínimo, u do prestudor c: u do
tomudor do sc:rviço, mediunte remunernçào,
Assim. como temos tido oportunidude de ressulttlr reiterudumente, paru que se configure "serviço". conseqUentemente, o fato
gcrudor do ISTR, i: ubsolutumcnte ncccssáriu u cocxistênciu dos
.~cguintt:s c:lc:mcntos:
a) a pcssou do prestador:
b) 01 pcssu:.t do hlllwdor: c
t) <>preço cobrudo.

Ede se utentar. ainda. puru o disposto no urt, 226 do nosso Código Comercial que define a "Locação Mercantil" como sendo o contrato pelo qual uma das partes se obriga u dar u outru. por detcrmin.,uu tempo c preço certo, o uso de alguma coisa, ou de seu trab"'ho.
Finalmente. corrohoranuo o nosso ponto de vista, é o ilustre
Tributaristu F:lio Fanuchi que. insurgindo-se com veemência contru
a incidência de ISTR. no caso de empresas que trunsportum sU>IS
mercadorias cm veículos próprios. ponderu (ln DCI, de 17-8-76):

A rropôsito, outro nUo é o t:nsinamento do insigne mestrt:
llalccirn. ao comentar'' citmlo :trl. 6H dn CTN (ln Dir. Trih. Brus ..
1970, p:'t~. ~51), ljll:tndo otsscvcra:
l':ttn ~l.'r:tdor prcssuptlt: rn:stal.,':)u de serviços tl
tcrL·ciros como negócio ou prolissào, como enlim utividude
n:munt:r:tdu, ruis is_so se dt:du/. do urt. 73."
"f\.·l:t!to,

ti

"li. I - mio há prcsta,ilo de s.:rvi~·o que admite que seja
pnssivcl u si mesnHl, no sentidu de qut: 'ninguém prestu·se ser·
viço:"
"11.2- nilo hi1 prc'o ue serviço, pois ninguém se cobra u si
pri>rrio:"
"11.3- nüo hi1 contribuinte, porque nào há "prestador" de
serviço:"
"12 - HlinHI, por tudo c cm tuuo, essa incidência do ISTR
M>brc trunsporte rróprio de Cargu, Óinconstitucionul, ni\o pll·
dt:ndo, por isso. prt:vulecer."
Dcst<~rtc. ex-exposltls, cntenuemos, s.rn.j .. que a pessoa ffsicu ou
juridiL::t que trunsrort~: suus mercndorius em veiculos de suu proprlt:~
dudc nüo rode ser delinidu, lcgulmcnte, como contribuinte do
ISTR. como dctcrminH o art. H'' do Decreto n'' 77.789/76.
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Com as considerações acima. legalmente perfeitas c ajustadas
A morte do Dr. Gcnival Londres desfalcou a Medicina brusileiaos princípios constitucionais, é que nos dirigimos a Vossa Excelên- ra de urn de seus maiores vultos, c a Cardiologia, de um dos seus
cia, Senhor Ministro, u fim de solicitar sua valiosa atenção c alto cspf· implantadores, como especialidade, cm nosso País.
rito público, no sentido quc,soju rc:Vogado o citado Decreto-lei n•
Expressando ~cu pesar pela morte do mestre, amigo c notável
1.438, de 16 de dezembro de 1975, na parte cm que estende ao trans· homem da ciência, de acendrado espírito humanitário, apresento à
porte de mercadorias ou pessoas cm veículo de propriedade do pró· sua vi uva, Da. Stcla Garcia Londres, e a seus filhos- Maira Stcla,
prio remetente e a serviço deste, pelos motivos jurídicos acima rcfc· Luiz Roberto e Maria Cecília- meus sinceros pêsames. E registro,
ridos.
em nossos Anais, minha homenagem a este grande homem, a este
Assim procedendo, Vossa Excelência concorrerá para o resta· grande brasileiro, que foi o Dr. Gcnival Londres.
bclccimcnto dos princípios legais, evidentemente atingidos pelos
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
dispositivos do citado Decreto-lei, o que não só fará ressaltar o alto
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Nada mais
espírito público do Governo, como contribuirá, de outro lado, para
melhor ajustamento c equilíbrio financciro-cconõmico da produção,' .. havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a pró·
jli tiio sobrecarregada na sua tributária. Os empresários do País não xima, a seguinte
se negam cm colaborar com o Governo, máxime cm se considerando
ORDEM DO DIA
o clcvudo grau de beneficias que a politica de desenvolvimento pro-Icurutnlzcr uo País. mas, de outro lado, não é justo que se crie um tri ..
buto que. além de contrariar visíveis princípios constitucionais, é
Votacão, cm turno único, do Requerimento n• 12, de 1977, do
fortemente produtor de custos operacionais a já sobrecarregada ccoSenhor Senador Daniel Kricgcr, solicitando sejam anc~ados aos Pro·
nomiu dus empresas.
jetos de Lei do Senado n•s 88, 179, 253, 259, 264 c 268, de 1975, e
Esperando do ulto espírito patriõtíco c eqUânime de Vossa Exce- 71. 8), 126, 207 e 232, de 1976, que já tramitam cm conjunto, os de
léncin :.1 scguruncu de nossa mais elevada consideração e apreço.
n•s 56, de 1975, 313, de 1976, e 7, de 1977, que dispõem sobre
Mui atenciosamente.- Alta vir Zanlolo, Presidente.
deduções no Imposto de Rendu das Pessoas Físicas e Jurídicas.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu)- Concedo u palavra
-lao nobre Sr. Senador Dircou Cardoso.
Discussão, cm turno único, da Rcdaçilo Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu parecer n• 12, de 1977), da Emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n• 39, de /976 (no 705-C/75, na
O SR. 0/RCEL' C,tROOSO PRONUNCIA DISCURSO
casa de origem), alterando a redação de dispositivos do Decreto-lei
QL'E. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU·
n• 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre a fabricação, o
8/./C.·i IJO POSTERIORMENTE.
comércio e o uso de artigos pirotécnicos, c dâ outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Concedo a
-3p:tlavra uo nobre Senador Lourival Baptista.
Discussão,
cm
turno
unico,
do Projeto de Lei da Câmara n• 10,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
dcl977 (n• 3.!46-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
seguinte di seu rso.}- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Faleceu. nr> Rio de Janeiro, no dia 28 do mês passado, o Dr. Presidente da República, que autoriza reversão ao Município de
GcnivuJ Londres, gr~mde mestre e um dos luminares da Medicina Pelotas (RS) do terreno que menciona; tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•2S, de 1977, da Comissão:
hmsileiru. lntcrna<io nu Clínica Suo Vicente, veio a falecer aos 76
- ele Finanças.
anos. s~:ndo sr.:rultullo. nu dht seguinte. no Cemitério São João
Batista.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Està encerGcnivul Londres rwsceu nu Paraíba. em Jouo Pessoa. Pretendia rada u sessão.
f':m:r um 1.:ursn de: L"ngcnhariu nos Estudos Unidos. Passando por
(Levanta-se a sessão às 17 horas e /O minutos.)
Salvador. cr>niJCccu u velha Faculdade de Medicina e, empolgado, ne·
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU
ht ingrc:SM>U,tc:rmin:tndo seu curso no Rio de Janeiro. Anos mais tar·
CARDOSO NA SESSÃO DE9-3-77 E QUE, ENTREGUE À
de. scri:t cu. sl!u ui uno. dele me tornundo amigo,
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE·
Apôs dois :~nos corno diretor de um serviço médico em João Pcs·
RIORMENTE.
sou. volta riu rara n Rio. residindo, naquela cidade, atê o dia de sua
morte. Tr:rhalhou com Miguel Couto e Clementina Fraga, na Santa
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o scguin·
C:tsu lh: Miscricórdiu. nu l.'onlirrnuçi.to de sua vocuçào excepcional te discurso.- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
pura u medidn:r. Médico. professor, homem de vasta cultura e eleva·
À horu primeira da nossa Sessão Legislativa corrente, assisti·
do espírito. foi um dos fundadores do Instituto Brasileiro de mos, surpresos e emocionados, à oração de investidura do ilustre
Cardiologia. onde inst:rlou o primeiro uparelho pura eletrocar· Líder do Governo nestu Casa, ocasião cm que S, Ex• se revestia da
diogr:1111:1s nu P:~is. Em scguidu. criuria o Instituto de Cardiologia autoridade de representante do pensamento do Governo junto ao
/'irhlkr>. o :rtuul/nstitutr> Aloisio de Castro, pura tratamento de car· Senado e, em contrupartida, de intérprete das reivindicações desta
díucos pr>hrcs. Partidpr>u, também, du fundaçiio da Clfnica Suo Casa junto ao Governo,
Vil.:r.:nll.:.
Como representante da Oposição do Espfrito Santo, o mesmo
O i >r. Gcniv:tl Londres tcril seu nome sempre lembrado, por sua Estudo que mandou para o Senado da República S. Ex• o ilustre Se·
rncriltiri•r \'Íd<r. in~o.:lu~ivc: por l!:r sido um dos impluntudores dn Cur- nadar Eurico Rezende, é com certa efusão d'alma, ê com certa
llioltl!!iH~o:m no~so Pais. cspcciulídudc em que se tornou expoente.
alegria de coraçiio, é com sinceridade que proclamo, aqui, que as
l·ni rrol'ossr>r d:t Faculdudo de Medicina du Universidade do honrurias que recaíram sobre a ARENA do Espírito Santo se
Br:"il • •utedr:rticr> d:r F:teuldude de Ciêncius Médicus. Dedicou sua derrama rum tumbêm sobre as hostes humildes, porém valorosas, do.
l'idu inteira ir Modicinu. ir Cil!edru c, cspeciulmente, il Cardiologiu. MDB do meu Estudo.
TnrntlLJ•M!, ror ,c.:u s:rht.:r c rwr virtudt:s rurus, um dos grandes nomes
A minha condiçiio de oposicionista, de maneira alguma me
d11mc.:dh:ina hr:rsih:ir:r. de rcnnrn~.: intcrnucionul.
impede de trazer aqui us homenugens dos que também represento
Ctllllll 'cu 1.'\·:llurw, mnign c udmirudor, sinto-me no dever de
sob a legenda do MDB uo assistir ser investido pela primeir11 vez,
pn:,tar c:'! a lhHlH.'tl:lJ.!Cill a esse grundc brusildro, de vida tilo fêrtil e tulvcz na Históriu Republicana, como Lidcr do Governo, um
que \llllhl' gr;rn_jcar itH,'tHltúvds umigos c udrnirudorcs.
rcprcsentuntc do meu Estudo, o pequeno Espirita Sunto.

'I
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Advcrsi•rios desde o início da nossa carreira política. quando na
Assembléia Legislativa do Espirita Santo S. Ex• representava a
legenda da UDN c n•'IS a hrava c briosa legenda do PSD. ali, naquele plenúrio, de tiio fundas e queridas recordações, se travaram as
maiores lutas de nosso tempo. à frente de valorosas bancadas de
Deputados, destemerosos e brilhantes, cuja presença niio desmereceriu quulquer bancada de qualquer legislativo brasileiro. Ali, Sr. Preliidcnte. nós ambos. representando uma vez o Governo c outras vezes
a Oposição, no duro pendular de nossas posições em face dos Governos. scmrm: n~1s nwstrnmns nrmes c irrcdutfveis nns nossos pontos
de vislll.
Nenhum se afastou de compromissos assumidos, e ambos
cumprimos nnsso dcvc:r até n fim. Nossus lutas, que amargaram tantas vet.es, que: nos separaram c nos distanciaram. que criaram um fos ..
so m1 nossa convivéndtl, c nos levaram ao distanciamento respeitoso,
nem isto, Sr. Presidente, me impede de prestar as minhas homenagens ao nobre Senador Eurico Rezende, pelo muito que significa
essa Liderança para o Espírito Santo, pelo muito que ele pode fazer
pelo nosso pohrc e esquecido Estado, pelo muito que ela pode signifl·
cu r pura a nossa gente c rara o nosso povo.
Quero dizer a S. Ex• que desejo, ab Imo pktore, que a sua desenvoltura. a sua inteligênciu, o seu talento, a sua agressividade, a sua
matreirice por vezes. não colham os resultados obtidos por seu
homónimo, Eurico, o presbítero, na história imortal de Ale.xandre
Herculano, que pelejou, se bateu o morreu pelo seu amor inarrcdávcl
c fiel :.1 suu Hcrm~:ngmdu. nms que niio conseguiu realizar os seus'sonhns.
Que ao fim de suas batalhas e de suas lutas não se sinta irrealizado e l'rustru o Líder do Governo, como o nobre gardingo de que
nos fala Herculano, que se transformou no famoso "cavaleiro
negro" que acorreu ao chamudo do dever c combate às hostes visigóticas, naquela época heróica du cavalaria, e até: peleja com bravura
c heroismo ati: ü morte, pelo seu amor a Hcrmengardu. Faço votos
para que o Eurico, o Líder, não se confunda com a vida, embora brilhante c tão gloriosa, de Eurico Presbítero, de Alexandre Herculano,
herói até ao sacrifício. E desejo mesmo salientar. Sr. Presidente, que
outro Eurico, nu história do meu Estado, levou a níveis tão altos o
nome de nossa gente- Eurico de Aguiar S'ales- membro ilustre do
meu Partido, Secretário-Geral do PSD quando era Presidente do Partido o hoje Senudor Ernani do Amarai Peixoto, aquele homem que,
na cordilheira dos homens públicos de nossa Pátria, outro nome não
se elevou mais alto do que ele, pola sua grandeza, pela inacessibili·
dade do seu comportamento moral, pela sua desenvoltura c pela sua
capacidade de servir. Ele, que o Presidente da República, Juscelino
Kubitschek, escolhera, mais tarde, pura seu Ministro da Justiça,
depois de havê-lo feito presidente da SUMOC.
Portanto, a essa tríade de Eurico, o Presbítero, Eurico, o LIder e
Eurico, o Ministro, eu quero desejar c ao nosso ilustre representante
- como disse - que será o porta-voz do pensamento. do Governo junto u esta Casa e o intérprete do nosso pensamento junto ao
Governo, que S. Ex• tenha no seu mandato, ad muitos annoo, o privi·
légio de ser o Lfdcr feliz, que possa levar para o nosso Estudo todos
os bcncl'ícios de que ele necessita, de que precisa e carece.
Assim, Sr. Presidente, presto esta homenagem, numa hora em
que nu presente Scssiio Legislativa, estamos no preâmbulo dos
nossos trabalhos parlamentares, numa hora dil'ícil em que a Liderança de S. Ex• se torna mais dincil uindu por via de conseqUência,
esperando sempre que as nossas lutas aqui no plenârio - S. Ex•
defendendo o pensamento do Governo c nós portu·vozes das rei·
vindicaçiles da Oposição -que as nossas lutus, que aqui serão por
vezes agressivas, possum se fazer num clim~ de nrmczu, porém de
respeito mútuo.
Talvez neste Senado uindu ni\o reboassem vozes iguais u minha,
cm que um representante de um Partido, escolhido c membro do
Governo, scju homenageado por outro Senador, membro da Opo·
siçuo, mus que reconhece no seu valor intelectual, nu sua bravura

cívicu, na suu comhutividudc, ns méritos que o Governo reconheceu
ao fut.é~lo seu Líder nesta Casa.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ESl- Permite-me V. Ex• um
aparte'?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois niio.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Senador Dirceu
Cardoso. reulmcntc V. E,,, sustentou uma verdade evidente ao dizer
que terei dificuldades m• Liderança. mas essa primeira dinculdudc,
paradoxalmente. ucuhu de ser criada por V. Ex•: a dificuldade de ter
palavras para agradecer esta homenagem que, sobre me estimular.
arcrece ao meu currículo uma alta nura. E por vúrios motivos: primeiro, porque um:~ voz gratulutória da Oposição, du autoridade
moral, da combatividade e da lealdade de V. Ex•. reOcte o contenta·
mento de nossos coestuduanos por ter tido u oportunidade. mil vezes
bendita, de ver exaltada a posiciio política do nosso Estudo. Em
segundo lugar. porque emerge da consciéncia de um homem que,
desde a mudrugad:1 dos nossos destinos políticos na Assembléia
Legislativa, foi meu udversi•rin, cu militando nu trincheira da UDN e
V. Ex• pontificando e exultando o programa, as diretrizes e a obra
governamental do Partido Social Democrático. E. em terceiro lugar,
porque esta manifestação surge de um homem com quem, até há
poucos dias. eu niio mantinha reluções pessoais. lnobstante niio
sermos inimigos pessoais éramos, todavia. adversários pcsso~is:
talvez uma questão de semântica, Mas, o entardecer de nossas vidas
e sobretudo a sua demonstraçiio de amor ao Espírito San.to e, principalmente, a sua isençiio de julgamento, fez com que aquela scpa·
ruçiio pessoal pudesse ser comparada ao orvalho que a noite tece nos
canteiros e que o sol da manhii desmancha. inapelavelmcnte. Agora,
que recebo o estímulo da sua homenagem. a orquestração das suas
emoções gratulatórias, não muito por mim. mas tudo pelo Espírito
Santo, pelo que essa investidura representa, reatamos o exercício dos
nossos afctos particulares c unidos como pessoa jurídica e agora
também como pessoa física, podemos aindu melhor continuar ser·
vindo ao nosso Estado. uo nosso Pais e a nossu civilizacUo cristã e
eterna. Deposito na sua homenagem a sinceridade do meu agra·
decimento e transfiro essa homenagem ao nobre e altivo povo capi·
xubu, que me deu a oportunidade e a honra de representá-lo no Con·
gresso Nacional. Encerro dizendo que, nesses últimos dez dias, ocor·
rcram c se descortinaram dois pontos altos da minha emoção: a pri·
meiru, quando o eminente Sr. Presidente Geiscl me convocou ao seu
Gabinete e me entregou a responsabilidade de Líder da Maioria. e o
segundo instante é este, quando V. Ex• e cu construímos. entre nós,
a ponte mental da reconciliação e do entendimento. (Palmas
prolongadas.)
O SR. DIRCEU CARDOSO ( MDB- ES)- Sr. Presidente ...
O Sr. Benjamim Fanh (MDB- RJ)- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO ( MDB- ES)- Pois niio.
O Sr. Benjamim Farah (M DB- RJ)- O discurso de V. Ex• no·
bre Senador Dirceu Cardoso, interpreta o pensamento dos seus
colegas, isto i:, de toda a sua Bancada. V. Ex• niio fala apenas pes·
soulmcnte, fula por.todos.IÔ a Bancada do MDB que fula nesta hora,
exaltando u figura do nobre Líder Senador Eurico Rezendc - esse
querido compuheiro, esse grande colega que nós todos admiramos
hó longos anos, O Senado brindou o Legislativo e a Nação brasileira
com duas escolhas que nos enchem de esperança, de alegria, pcnsun·
do sempre que nós, brasileiros, podemos nos encontrar, fulur e nos ir·
manar. Essas duas figuras são o Llder Eurico Rczcndc e o nobre Pre·
sidentc Pctrônio Portellu, que hoje retorna àquela cátedra, com os
nossos aplausos e com o nosso apoio. O Espírito Santo, nesta hora e
nesta Casa, através du suu palavra c daquela do Líder da Maioria,
está dando uma deinonstruçiio de alta politizaçuo. Quando o Brasil
se defronta com graves problemas, os brasileiros podem confiar nos
seus representantes no Senado dn República. Eles cstuo prontos pura

..
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o di!tl"~" o como verdadeiros irmãos, para o entendimento, na busca
de soluçi1cs raru os grandes objetivos deste Pais. O momento,
rurwntn, i: do alirmaçüo c V, Ex•, no seu magistral discurso,
invocou tmnhi:rn a liguru daquele outro Eurico, que representou o
Espiritl) Sant••· Eurico SuJes, de quem fui colega nu Câmara Federal.
Fui, inclusivo, meu Presidente, nu Comissão de Educação. Era, real·
mente, essa li~ura notável que V. Ex• cm boa hora recorda, porque
os hunwns passam pela vida pública c, muitas vezes, são esquecidos.
O nobre ScrwJor Dirceu Cardoso trouxe à evidência, agora, aquele
rcpwcnt:nllc que não só dignificou o Espírito Santo mas, também,
lt>da a classe politica brusilciru.
."
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente,
acolho 11s apartes com que me honraram o ilustre Lldcr Senador
Eurktl llczcndc c o nobre Senador Benjamim Farah, c que ilustram
as pahrvras descoloridas c dcsutuviadus com que presto, nesta hora.
em nome "'' ptlvo do meu Estado, a homenagem ao ilustre Senador,
meu advorsílrit>, mas cumulado significativamente com u muis alta
rospunsahilidadc que o Governo da República lhe deu nesta hora
~nlcnc J;t vitl:t hrusilt:iru.
Nôs, aC<lStumados à vida humilde, representantes do nora
urnhrôtila. dos tinhor<ics das beiradas das cusus c das uvencas dos
lug:trc.'i s~1rnhrios, prestamos esta homenagem como um manda..
mcntn c cnmo um dever de politico, um dever de homem pilblico, ao
m:..m hcccr q uc. na pessoa do Líder, o Governo Federal exultou a
fí~ura
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do nohrc Scnudor dn meu Estudo.

Quem crer, Sr. Presidente. que i: muito mais honroso para nós,
cmcdchist;Js do Espírito San til. combater o Líder do Governo do que
mc~mo vencer o Scrmdor Eurico Rezende, porque S. Ex• está revesti·
du do honrmias c de gltírias. de uma láurca que só suu dedicação ao
Scn;u.Jo c o scu valor pt:ssoal puderam conquistar através dessa
..:scnlh~1.

Espero. pois. Sr. Presidente, cm nome do meu Estudo, que o
"''hrc Scrwdttr Eurico Rct.cnde continue sendo o bravo Deputado da
,\s~cmhléin Lc.:~islulivu 4ue t:u conheci~ com o qual tercei armas. com
1.. qual lu\I!Í, o.tmhns cm trincheims opostus, irreconciliáveis, por
Vl!Jcs. mas sempre !i~ is. ~unhos, {\OS altos e sagrados interesses do nos~l~ E:-i\i.\\\n.

Oucro. Sr. !'residente. demonstrando isto, desejar nesta homena·
I) hm\;n armudn do Senador nüo se pcrcu :;obus roupugcns
dc "l'uricll." l'rc'lihilom" que lute u brava luta, porque os céus de
tcmrosrade cst;io :Jnunci:Jndo, não aquele manso c liso Iugo azul de
Cicnc~ar~. mas. ots nuves nmeuçadorus que cobrem os nossos
lwritnntcs nus irH.lictrm que as tempestudes virão, e nós precisamos
~~:r rn:rlorc~ do que :rtcmrH:stude.
~~.:m. l)U\!

Sr. l'rosiucntc, representamos um partido, uma facção, uma
'ccçiw do MDB d11 Brusil, pequena. humilde, unõnimu, desprestigia·
da irs ve~cs, ( N:iu upoiudo!) mus que representa, no concerto du for·
ça dciturul do MDB bmsileiro, a quarta força nus últimas eleições.
I.L."vamm - humildes e unônimos, sem recursos c sem dinheiro.
l>rc<>itlfl:ldos pelo Governo do Estudo, pressionados pelo poder du
.~RI·:N,\ do meu EswJo, pressionados por tudo o que foi mobi·
lit:Hio l.'lllltr:r ru·,:'l - !ev:rnws Us urnas um contingente eleitoral que
cul'"'"" MJ)JI uu Espírito Sunto, segundo os dudos publicados pelo
Pal:h:hr dn Pl:rrw/to, cm novembro último. como u quurtu forcu eleiltlrul. cfllcdcl>ista dn llrusil. somente superudos no quadro hrusileiro
pelo MDI! do h ~:ruo do Rio de Junciro. do Rio Grande do Sul e do
(h,i;'ls: lll'ii)WrclonalnH:ntc, portunto. maior do que todos ns MDBs
dn-. uull ~~~ l·~t:rth!S d:r 1·\.•Uraçittl, Nth, ussim. ulinmns lts nnssus fnr·
~,;;1'. Sr. Prc:"~idcnt~.:. f,•rças 4uc lcvnrum its urnus cm 1974, puru Prcfci·
ltl, 11111 .:ttlllinpL"nh: Uc ~X9,1.l4 VoltJS, cnqunnlo u ARENA lcvuVil,
n;t~ 111~.:~nras ch.•it.:t''C~ Uc Prefeito. JM0.090 sufrúp:ios, com umu difcrcni,;a dt: apL'IW:'I 90,956 vnttls, cnrrcspnndcndo a uma reduçüo, du cleit.'o"m lllltlliL·ip:rl p:l:"~~adu. lh: 65'~r. do nosso elcitorudo.
l:nquauto assim 11 MDB se manifestava, Sr. Presidente, u
i\IU:NA do meu l'<tatltl, umpurudu amplamente pela protcçilo cus
nran!!;t:'l mrL')!ilt,.':rda' dn Sr. Govurnudor, representa, no cômputo dn

ARENA brasileira, u 17• força eleitoral c só tem, nos resultados
municipais de, 1976, ubuixo dela, cm resultados, apenas a ARENA
dos Estudos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul c Goifis, que são
menores do que a ARENA capixuba. Mas todas as outras ARENAs
do Brasil süo superiores, proporcionalmente, à ARENA capixnbu,
enquanto todos os MDBs do Brasil são inferiores, relativamente, ao
MDB capixabu, que só perde cm significação eleitoral, segundo os
dados publicados pela Presidência du República cm novembro ill·
timo, pura os Estudos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul c Goirls.
Nós, humildes c anónimos, que não reivindicamos lugar algum
nesta Cusu, que não pleiteamos lugur algum no Senado, continua·
mos firme nu mesma trincheira, com o ardor c a vontade aguerrida
de emedcbista de todas us horas c de todos os instantes, aqui estamos
para continuar u nossa luta c significar uqui no Senado, o eco de an·
gústias, tantas c de tantas desesperanças, de nossos correligionários
do Estado.
O Sr. Aaenor Maria (MDB aparte?

RN) -

Permite V, Ex• um
·

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com prazer.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso,
cu não poderia caJu r diante de um pronunciamento tão oportuno,
que na realidade glorifica os princípios que norteiam a vida de
V. Ex• V, Ex• dará a ~sta Casa c à Nação inteira uma demonstração
inequívoca c inabalâvel da grande subcdoriu espiritual de que i:
possuidor. Demonstra. com as suas palavras, que cm seu coração .
niio cabo a inveja c o que cabe cm seus sentimentos estâ acima de
qualquer principio de picuinha, de pequenez. enfim. Quero me
congratular com V. Ex•, congratulundo·mc com todo o povo do
Espírito Santo c tenho certeza de que o Líder da Maioria, o Senador
Eurico Rczendc, realmente está cheio de dificuldades, porque acrcdi·
lo que as palavras de V. Ex• tenham tocado profundamente na scnsi·
bilidadc daquele ilustro s~nador. Digo que V. Ex• aponta nesta ho·
ra, ao Senado, o cuminho mais aherto, mais glorioso, pura os désti·
nos destu Casa. através dessa lição de humildade c ao mesmo tempo
do grandet.a, porque u grundeza. Senador Dirceu Cardoso, c a de saber reconhecer no udversúrio os seus méritos. Congratulo-me muis
umu vez com V. Ex•. c peço a Deus que nu suu onípolência dê uos
demais Senudores, inclusive u mim. este mesmo sentimento de humilJudc de que V. Ex•. nest'l tarde, estit possuído. Muito obrigado.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço, nobre
Scnudor Agenor Maria, essas paluvras confortadoras de V. Ex• que
tem sido uqui, no Senado, a voz sofrida c penada da população do
Rio Grunde do Norte, e que aqui tem sido ela, a sua voz, o eco
uuti:ntico daquele glorioso povo do setcntriiio de nosso Pais, nu luta
por melhore> dias e por maiores conquistas.
Quero ussim pois. Sr. Presidente, finulizundo este meu
pronunciumcnto, declarar que o MDB do Espírito Santo, nus clci·
çõcs municipais de 1972 pt~ra 1976, leve uma melhoria considerável
no seu contigcnlc eleitoral. no volume da votação de seus cundida·
h.lS, conseguindo vencer em todos os municípios capixubus maiores
Je 20 mil eleitores, com oxceçi1o de um, c em contrapartida perdendo
em todos os municípios cupbwbus mt=nores de dez rnil eleitores, com
cxccçUo de um upcnus.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um
ururte'.'
O SR. DIRCEU CARDOSO ( MDB- ES)- Pois nüo,
O Sr, Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Nobre Senador
Dirccu Card\lSO, cLique comungo com V. Ex• hf1 22 unos n~1s Cusus
dtl Purlumcntn r111donul digo que V. Ex• nU o me surprccnd~u com
este gesto de ~runde1.u, de ct>rreçiio, esse gesto do hom1.'m digno que
lmlus nôs conhc!.'cmos, nesta hllra cm 4ue vem se unir no Estudo do
Espírito Santo, Estudo Jo V, Ex• tiio sofrido por tantos unos, quando
consegue. neste momento, gulgur o muis ulto posto polftico do
Guvcrno nestu Cusn, no Scnndo Fcdcrnl. que é u Lid<·runçu du
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, a
palavm do ilustre Senador Vasconcelos Torres trouxe uma nota de
cmocüo ao meu pronunciamento, ao mencionar, aqui, no recinto tão
:tlto do Senado Federal, a figura de um velho lutador, idealista, de
quem herdei o curútor e a libra, u vontade da lu tu e a pugnacidade
dos idc:tis irredutíveis que, aos 86 unos de idade, ainda é um exem·
pio que luto pura poder seguir como uma das figuras lendárias da mi·
nha vida, desde a minha infância buliçosa e feliz até esta hora cm que
sinto fecharem-se sobre mim os horizontes da minha noite que jâ
vem perto c que é a Ílgura de meu pai, que ainda vive, que ainda é
Presidente do MDB no Estudo do Rio de Janeiro, que foi Deputado
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não me surprc·
Est:tdual c Prefeito naquele Estado, e que tem ainda a mesma vibra·
endc a palavra do ilustre Senador Saldanha Derzi, meu velho e
çüo dos 20 anos de idade, J: um velho que tem o corpo cansado mos a
conhecido amigo das lutas da Cümara, ele nu UDN e eu no glorioso ulmu c os ideias de um jovem de 20 unos!
PSD. mas sempre lutando juntos a bem da Pütria, numa campanha
Sr. Presidente. encerrando minhas ligeiras palavras, quero dei·
us vezes úrdua o difícil: combatemos juntos o mesmo Governo que a
xur os votos de que. como o célebre nobre cardingo ilustre, tratado
Revolução destituiu cm 1964. Ele continua c seguiu seus caminhos
nu obra imorrcdoura de Alexandre Herculano, "Eurico, o Presbítc·
na ARENA, e ou, humildemente, como representante da nora ro". o nosso Eurico, Líder, não perca o equilíbrio, não perca a
umbõnlu. continuo sofrendo sob o causticante sol do meio-dia nas
scrcnidude. não percu os seus principias nesta luta que vui travar em
minha., hostes do MDB.
nome do Governo, nesta Casa. Seja sempre Ílel aos seus princípios,
liol uo seu Estudo c fiel usua gente.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Permite V. Ex•
Fuço este pronunciamento, que já vai longo, no Senado, Sr.
um upmte.
Presidente. como uma munifestaçilo do meu coração. Porque recebi,
nu minha luta pura o Senado, que era impossível, nu minha luta que
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ESI -Com prazer, era uma ascensão com que nunca sonhei, Sr. Presidente, e que nunca
nohn: S~:Jwdnr.
mereci, (não apoiado!) naquela luta que travei achando-a tão
impossível, recebi de pessoas ilustres de sua família, das quais não
O Sr. VaS<once!os Torres (ARENA- RJ)- Daqui do fundo posso citar nomes, mas tenho ünsius de citâ·los aqui no plenário, u
du plcnàrio. o Senador vizinho ao seu Estado, que cstú vibrando, simpatia. a colaboração, a generosa participação naquela minha luta
não pelo ato de grandeza, porque esse é comum a V. Ex•, mas sobre· pura que eu viesse um dia representar, obscura e humildemente, o
tudo pela magnifica lição de bom entendimento político, pela condu· Estudo que ambos hoje representamos.
·
tu exemplar de um adversúrio que, nesta hora, traz ao Senador Euri· .
Assim. Sr. Presidente, encerrando, é o que des.ojo ao nobre e ilus·
co Rezcndo, talvez, aquilo que nenhum de nós, seus correligionârios, tre Líder Eurico Rczende, nesse reencontro agora das nossas raizes
poderia oferecer. Somos seus amigos, o reconhecemos como bãton· da velha Assembléia Legislativa do Espirita Santo, aquela Assem·
nicr capuz, aguerrido, brilhante, mas quando o reconhecimento bléiu onde moços, nós ambos e outros que conosco serviram nus nos·
parte da outra margem do rio, este é notâvel, este dignifica, conforta sas bancadas, :tc:tlcntamos tantos sonhos c tuntas esperanças: c hoje
e estimula, porque estou depreendendo das palavras de V. Ex• que é nôs t: eles. as~istimns, cumo aquelas almas tristes, de que nos fala o
possível, independentemente das nossas siglas partidârios, um re· poetu, sentindo descer sobre o rio a murcha nor de uma esperança
conhecimento - no seu caso - do valor do adversário. Depois de moita.
Petrõnio Portella, evidentemente sem desmerecer qualquer um daFaço votos, nobre Líder, cm nome do MDB do meu Estado, em
queles que figuram na elite arenista, naturalmente a liderança de Eu·
rico Rczende anorou, Cada um no seu setor poderia apresentar uma nome daquele Partido que vai combater V. Ex• e vai ter a glória de
determinada nunca: um o homem do Plenúrio, o outro o cconomis· lutar contra o Líder do Governo, mais do que teve a vontade de lutar
ta. o outro o vigilante, 'mas ele é sobretudo o grande clínico, faz COQtra o Senador Eurico Rczende, mas fazendo votos que V. Ex• seju
Medicina geral, c que às vezes tem feito cirurgias, sem anestesia em sempre digno dos altos c inconfundíveis anseios da nossa terra, do
algumas das vezes, porque não tem tempo de buscar os recursos dos nosso Estudo, c do nosso povo. (Muito bem! Palmas.)
gases que colocam a pessoa em estudo de sonolência. Essa combotivi·
DISCURSO /'RONUNCI.WO I'EI.O SR. /JIRCEU
dade, esse brilho V. Ex• acaba de reconhecer, e eu. usando aqui uma
CARDOSO /1'.4 S/:'SS.-10 Df.' /0-.i-77, f.' QUI:', I:'NTREGUE
frase que o Senador Eurico Rezcnde usa muito em relação ao'Estado
;, Rf.'VJS,10 1>0 OR.WOR, Sf.'RI.·II'UB/./C'A/)0 I'OSTf.'·
do Rio, "as Barrancas do ltabapuana", E V. Ex•, que é Senador
R!ORM~'NTI:':
cupixabu, mas com sangue Ouminense, um "papa-goiaba" como cu,
empolgou-me pel~ aula de Sociologia politica a um homem, evidente·
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o
mente- eu diria aqui, agora- lfder é V. Ex•, líder não é apenas seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Cumpro um dever penoso pura mim -o de registrar nos Anuis
quem é nomeado, que é votado, quem é designado, líder é quem tem
uma beht atitude moral, como V. Ex• no dia de hoje, reconhecendo da Casa o pussuniento, em Vitória, em dias desta semana, de um
o mérito do adversário. E sabe o que estou vendo nisso, e por isso o homem público pertencente uos quadros da ARENA. ex·companhci·
upurteei'!. Estou vendo o caminho do anunciado dÚ\Iogo entre a rode Assembleia Lcgishttivu nu época cl]l que ambos integrávamos u
ARENA e o MDB: que um homem do porte de V, Ex• c da grande· ropresonl!lçüo do Partido Social Democflitico,
Quero, Sr. Presidente, manifestar o meu posar pelo passamcnto
z:t intelectual do Sr. Senador Eurico Rczcndc podem unir, V, Ex• os
seus correligionários c ele os dele, entre os quais me incluo, pura o du liguru ilustre de Frederico Pretti, Deputado Estudual por San tu
caminho que nós temos que percorrer, pura que o Brasil se apresente Tereza, onde cru chefe politico de prestigio c condutor de suu pollti·
como uma Naçilo- principalmente nesta horn diflcil - unida, cm cu, membro c Presidente du Comissão de Constituicilo e Justiça de
que os adversúrios reconhecem os méritos dos seus antagonistas, nossu Casa. Prestou Frederico Pretti relevantes serviços ao nosso
Permita-me, aqui, dizer apenas uma frase que tulvez o Senado não vá Purtido e ao nosso Estudo, através da sua desenvoltura, atruvi:s do
entender, u nilo ser o Senador Amaral Peixoto o, possivelmente, o uspecto moral du sua figura, através do seu cart\ter, através da
Senador Roberto Suturnino: há um homent que quando souber que lirmozu de seus princípios.
Meu companheiro e amigo nu Assembléia Legislativa: nesta
V. Ex• pronunciou essas palavras tão dignas, no Senado, vai ficar
Assembléia que contou com o valor e o prestigio intelectuul Jo hoje
feliz, c nós vamos licar felizes com ele- o Sr, Melqufadcs Cardoso.

Mai<Hia do Senado Federal, que pela feliz, meticulosa, estudadu
escolha do Senhor Presidente da República recaiu, realmente, num
homem digno, num homem capuz, num homem inteligente, num
homem hábil, que é o Senador Eurico Rezende. E V. Ex• não me
surpreendeu, cu que o conheço, na intimidade, com este seu gesto de
grandeza em vir aqui, agoru, em nome do Espírito Santo, se
congratular c se unir ao nosso Líder da Maioria, em favor não só do
vosso Estudo mas em favor do Brasil. V. Ex• corresponde plenamen·
te 1tquelc gesto de grandeza, àquele coruçilo de ouro, àquele gesto
digno que eu sempre conheci em V. Ex•.

I

...

'I

I

652 Sóhado 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçõo 11)

nohrc Líder do Governo, n~stu Cusu. Nós três fomos companheiros
de tempo c dejornudu. ~.pois, com muita emoção, que quero truz~r
o meu pcsur c o meu scntim~nto pelo falecimento de Frederico Prctti.
Cusudo com Don;1 Amiiliu Prctti. líder politico, uté hoje, no municf·
pio de S:ullu Tcrcta c nuquclu rcgiiio ccntrul do meu Estudo. e
h;Jtallwdtlr;.t irH:~tlts:'•vd tJUC pussou uo filho u combutividudc do muri·
du. F:unilia ilustre. f:unili:t de llllmcns que prcstum uo comércio, à
indústria c ii politicu serviços inestimáveis no Espfrito Sunto, Frederi·
co Prctti foi um politico nobre. Ã Dona Amúliu, bruvu, trubulhado."',
ra, din:imicu, impetuosa, qu~ro prestar u soliduriedude do meu apre·
ço, da minhu milgoa c do meu p~sar, nu hora em que perde seu queri·
do marido c compunhciro de umu vida gloriosa e f~liz.
Pai do ilustr~ Deputado Henrique Pretti, que honru u
Rcprcsontaçiio do nosso Estudo, na Câmara Federal: ex-vicc·
Governador do Estudo. A ~ste moço - tumbém ilustre - com
ussin:ilados serviços uo Espirita Sunto utruvés du sua vida publica,
ugora em que foi Prefeito e Dcputudo Estadual. alunccado por este
golpe tiio triste que o colh~u n~stu semana- quero expressar o pesar
do meu Estudo, du minha Buncada, do meu Partido, cuja bandeira se
inclina cm luto em homenugem u um udv~rsúrio que cui: mas um
udwrs:irio digno. Assim, lumentamos, também, essu grande perda
pura o mc.:u Estudu.
Portonto quero. Sr. Presidente- e é este o meu dever, dever de
c:srírito c: coração ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um
npartc'?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois niio.

•
I

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Desejo ussociar·me,
om termos- se V. Ex• me permite- de cc-autoria sentimental absolutu, ii homenagem que V. Ex• presta a Frederico Pretti. 1: costume,
na benevolênciu dos necrológios exalturem-se virtudes muitas vezes
inc:xistcntcs ou rclutivas, porque é: do sentimento, sobretudo brasileiro, substituírem-se julgamentos, no momento cm que o nosso próximo v:ti colonizar os gloriosos campo~ da eternidade. Mas, no caso
de Frodcrico Prctti, quando V. Ex• debruça espiritualmente sobre o
seu túmulo~ coloca sobro a sua memória a demonstração do seu carinho c :t expressiio d:t sua saudade, truta-se de um preito inspirado c
baseado nu sincerid:tde, sem atavios nem artificias. Era, realmente,
um homem bom, extremamente bom, cujos impulsos de amor ao pró·
ximo c estremecimentos de solidariedade humana foram uma cons·
tanto na suu vida c no seu destino. Político atuante, participando das
velh:ts controvérsi:ts eloitorais de nosso Estado, não me consta que
nu suu rt:Wguurda c nu suu mc:móriu, se tivesse registrado a presença
de um inimigo sequer: ele soube conciliar o cumprimento de seus
deveres p:trtidúrios com o prazer da intervivência cativante com seus
companheiros o udversi>rios políticos. Disse V, Ex• muito bem: ele
tcv~ na sua companheira e esposa aquele instrumento vigoroso de
solidariedudc e de upoio: D. Amália Pretti é u mulher símbolo da
vidu pública no Espírito Santo. Deixou Frederico Prctti umu dcscen·
dência honrudu cm cuio elenco de nlhos devemos mencionar Hen·
rique Prctti, hoje Dcp~tudo Federal e que, como o pui, foi também
Dcputudo Estudu:tl ~ Presidente du Assembléia Legislativa, Daí por
que quero dilcr u V, Ex• que senti muito- sincera e profundamente
- u morte de Frederico Pretti. Associando-me u esta justa home·
, nugcm, desejo endereçar u emoção do meu pesur à fumflia enlutada,
pedindo u Deus que abençoe e proteja u almu de Frederico Prctti,
que deixou nu n1emóriu do Espírito Sunto os exemplos vigorosos do
trabalho, d:t dignid:tde, du honradez e do espírito público.
O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agrudcço o
upurtc do nobre Senndor Eurico Rezende que conheceu, como eu
C<>nbcci, u liguru inosqucclvcl do ilustre morto. Foi nosso contempo·
r:inco du Asscmhli:iu Legislativa, uqueht figura moral fntcgru de
C>>mpmtumcnlo ilihudo, c pnrticipunto de umu fuse tumultuada mus
hrilhnntc d:t pnlíticu do nosso Estudo.
Estu~. Sr. Pn.:~i(Jcntc, si1o as puluvrus de rcgistro que: trago pura
m Anui~ d:t Ca~:t. 1\ ~ua irnugcm estou u ver. vivu e trcpiduntt: 11
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minh:t frente. Comp:tnhciro de umu gloriosa Buncuda, u do Partido
Soci:d Dcmocri>ticn. que foi Situação e, depois, Oposição, durante
dois governos, mus sempre inurrcdí>vel, firme e butulhundo pelos
:tltns interesses do nosso Estudo, do nosso povo. Frederico Pretti foi
um ~r:mde comp:tnhciru de um:t grande bancada de homens dignos e
cumb:ttivos.
São essus homenagens que, de coração, presto com muita cmo·
ção c sentimento, pelu morte que levou do nosso convívio u figura
inolvidável de Frederico Prctti.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenlc. (Muito bem!)

CONSULTO RIA-GERAL
PARECER N9 12/77
Sobre requerimentos de FERNANDO JORGE DA
ROCHA e DEOLINDA MARIA PEIXOTO BRAGA, Talcos Lealllathos, aposentados,IOilcltantlo rnlaio de proYentae.
FERNANDO JORGE DA ROCHA c DEOLINDA MARIA
PEIXOTO BRAGA, Técnicos Legislativos, Classe "C", aposento·
dos por invalidez, solicitam revisão de proventos, objetivando igualá·
los aos vencimentos atualmenlc percebidos pelos Técnicos Lcgislati·
vos, Classe "C", Referência 53.
11. Os Postulantes fundamentaram o pleilcudo no fato de terem
sido aposentados por moléstia grave, pelo que estariam amparados
pela Constituição, pelas Leis 1.050, de 3 de janeiro de 1950 c 5.903,
de 1973. e pelo Decreto n• 28.140, de 19 de maio de 1950.
III. Instruindo os processos, consta o laudo médico cm que se
atestum as moléstias graves que motivaram us aposentadorias dos
Requerentes.
IV. No Parecer n• 10/17. examinando o pedido de reajuste de
proventos do Técnicos Legislativos e Assistentes de Plenário, apo·
sentados por tempo do serviço, que pleiteavam medida idêntica ü
dl)S or:t Suplicnntcs. opinamos pelo sc:u utcndimcnto, por sinal ratifi·
c:tndu puntt) de vist:t anterior. expresso ntlS Pareceres 53 e 91, de
1976. :tcnlhidns pelu egrêgi:t Cnmissüo Diretora.
V. No caso em tela, pelos motivos expostos nos citados pareceres e, mais, devido ü situação dos Requorcntes (que, aposentados por
invulidcz, decorrente de moléstia grave, mereceram protcção especial
d:t Lei), havemos, com mais razão ainda, de dar guarida ao que
pretendem.
VI, Acentuemos, de inicio, que a carreiro de Técnico Legislati·
vo foi unificada, ficando todos os seus integrantes nu Classe "C",
procedendo-se ao seu reagrupumcnto nas referências 51, 52 e 53.
Isso importa cm reconhecer que os Técnicos Legislativos já
aposentados, se agora em utividude, estariam todos situados na
Classe "C", os du então Clusse "A" nu referência SI, os da Classe
"B" n:t referência 52 e os da Classe "C" na referência 53.
VIl. Efetivamente, partindo da Lei n• 5.903, de 9 de julho de
1973, que fixou o critério u ser obedecido pura efeito de atualização
de proventos dos servidores aposentados, quando mnjorados esses
proventos, em função do aumento de vencimento do pessoal ativo,
verificumos que o urtigo 4•, onde u ,matéria foi disciplinada, é
bustunte cluro. pois det~rmina:
"Art. 4• Os inativos furiio jus à revisão de proventos
com base nos vulores de vencimentos fixados no Plano de
Retribuição pura os cargos correspondentes àqueles cm que
se tenham aposentado, de acordo com o disposto no artigo
IOdo Decreto-lei n• 1.256, de 26 de janeiro de 1973."
E o Decreto· lei citado, no mencionado
"Art. 10. Os servidores aposentados que satisfaçam as
condições estubelecidus puru transposição de cargos no
decreto de estruturuçilo do Grupo respectivo, previsto nu Lei
n• 5.645, de lO de dezembro de 1970 furão jus a revisão de
proventos com base nos valores de vencimentos fi~ados no
correspondente Plano de Retribuição.

I
I
I
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§ I• Para efeito do disposto neste artigo, será considera·
do o cargo efetivo ocupado pelo funcionário à data da
aposcntudoría, incidindo a revisão somente sobre a parte do
provento correspondente ao vencimento básico."

Vê-se, dessa maneira, que a Lei n• 5.903, não revogada na parte
indicada, alcançou, digamos, a própria situação funcional do servidor aposentado, tomando-a como ponto de referência para efeito
dos reajustes de proventos, independentemente dos percentuais em
que estes fossem lixados, percentuais que têm variado, a cada ano.
Quer-nos parecer que, agindo desse modo, pretendeu o legisla·
dor resguardar o 1t1tu1 do aposentado, que certamente seria inferiori·
zado, anualmente, a cada aumento, se os seus proventos não
acompanhassem os vencimentos dos cargos que ocupavam, quando
no serviço utivo.
O Senado, alicerçado nu aludida disposição, houve por bem
estabelecer, como tradição, ao conceder aumento de vencimentos
aos servidores em atividadc, reajuste, também, dos proventos dos
aposentados, a fim de garantir-lhes a percepção de um valor igual ao
do vencimento atualizado do cargo.
Ao contrário do que pensam alguns, esse entendimento não foi
modificado com a edição da Lei n• 6.323, de 1976, que prescreve:
"Art. 6• O reajustamento dos proventos de inativida·
de, na forma assegurada pelo artigo 1• desta Lei, incidirá,
exclusivamente, na parte do provento correspondente ao
vencimento base, sem reflexo sobre quaisquer outras parcelas, seja de que natureza forem, integrantes do provento,
ressalvada, apenas, a referente à gratificação adicional por
tempo de serviços,"
Evidente se torna que o dispositivo transcrito atinge, unicamente, o percentual do reajustamento do provento, nada tendo a ver com
a sltuaçio lunclon11 do aposentado, esta equiparada, para efeito
de lixaçiio de provento, à do servidor em atividade, pois ao aposentado ficou assegurado provento igual ao vencimento base do cargo cm
que hoje ele estaria investido, se não tivesse se aposentado.
Tanto isso é certo que, se algum Técnico Legislativo aposentado
revertesse, hoje, à atividadc, iria, fosse qual fosse a Classe a que
pertencesse, posicionar-se na Classe "C", agora única daquela
Categoria Funcional, c, quanto à rercrência, ficaria na 53, se, quando
se aposentou, pertencia à Classe "C", na 52, se integrava a Classe
HB'', c na 51, se era da Classe ..A".
Essa interpretação, já aceita pela Alta Dircçiio da Casa, se vale
para os aposentados, cm geral, com mais razão ainda valerá para os
aposentados por invalidez, como sucede com os Suplicantes.
VIII. Realmente, além de amparados, os servidores do Senado
aposentados, pela Lei n• 5,903, os que o foram por invalidez têm,
ainda, a protegê-los, a Lei n• 1.050, de 31 de dezembro de 1950 e o
Decreto n• 28.140, de 19·5·50.
Diz a Lei n• 1.050, artigo 1•:

"Os proventos da inatividadc dos servidores públicos
civis c militares, atingidos de moléstia grave, contagiosa ou
incurável, especificada cm lei, c os dos inválidos em
conseqUência de acidente ocorrido no exercfcio de suas
atribuições, ou de doença, adquirida no desempenho da
profissão, seriio reajustados aos vencimentos da atividade da
respectiva categoria, padrilo ou posto,"
E o Decreto n• 28.140, que a regulamentou:
"Art. 4• Se o laudo m~dico do serviço de Biometria
Médica concluir pela incapacidade do inativo, terá este os
seus proventos reajustados aos vencimentos ou salários
atuais, na base do cargo ou função que ocupavam quando foi
aposentado.
Parágrafo único. Serão computados no reajustamento
de que trata o urtigo, os aumentos de vencimentos ou salários
provenientes de reclassilicução, reestruturnçuo ou fusão de
curgos c funçõc:s, curreirus c séries funcionais."

Verifica-se, portanto, ser indiscutfvcl a legitimidade do pedido
de Fernando Jorge da Rocha c Dcolinda Maria Peixoto Braga,
Técnicos Legislativos, "C", aposentados, do Senado Federal.
Se, no caso dos servidores aposentados por tempo de serviço, o
direito à atualizaçilo de proventos, cm valor igual ao do vencimento
do cargo, circunscreve-se aos militares c aos inativos do Senado, no
que tange aos aposentados por invalidez, o direito~ universal, alcan·
ça os aposentados de todas as Á.rcas (Executiva, Legislativa e Judi·
ciária) não comportando qualquer contestação.
. A ravor dos Requerentes milita, ainda, decisão do Tribunal de
Contas da União, publicada no Dlúlo Oftclal da Uniilo, de 5 de
maio de 1972, verbls:
" ... as reclassificações somente beneficiam os aposentados, quando expressamente se declara no instrumento lc·
gal, salvo quanto aos aposentados por moléstia contagiosa
ou incuriivel previstas cm lei ..."

IX. Ante o exposto, opinamos pelo atendimento do pleiteado
por Fernando Jorge da Rocha c Dcolinda Maria Peixoto Braga, nos
termos em que requerido, vez que na pretensão, smj, se alicerça na lei
c no direito,
Brasflia, 25 de março de 1977. - Pulo Naaea Aupato de
Flpelredo, Consultor-Geral.
·
PARECERN•13/17
Sobre contrato de muuteacio e ualldada tkldca •• 11..
vadorn Jnetalados nos blocos C, G e D da SQS 309, pertea.
untes 10 Senado.
O Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais encaminhou tio
Senhor Diretor-Gcral expediente n• 041/77, propondo a accitaçilo
da minuta de contrato, oferecida por Elevadores Sur S/A; para a
assistência técnica dos elevadores daquela marca, instalados nos bfo.
cos C, De O da SQS 309, pertencentes aos Senado. Federal.
·
11. Examinando a aludida minuta, verificamos que a mesma ..
atende aos requisitos fundamentais que devem regular os interesse~
das partes.
.
III. A empresa cm causa já vinha prestando os mesmos servi·
ços, disciplinados pelas mesmas cláusulas c condições ora oferecidas,·
exccto no que tange ao preço, reajustado cm proporções aceitáveis,
fa~e aos fndices de corrcção adotados cm contratos oficiais.
IV. A dispensa da licitação, que poderá ser concedida pelo Senhor Primeiro-Secretário, a seu crit~rio, justifica-se no fato de ser a
prestadora de serviços a fabricante dos aparelhos a que se propõe a
dar manutenção c assistência técnica.
.
V. Ante o exposto, no que tange aos aspectos da competência
desta Consulto ria-Geral, a minuta apresentada está em condições de
ser aceita,
Brasllia, 25 de março de 1977. - Paulo NuMa Aupato de
Flpelredo, Consultor-Geral.

INSTITUTO DE PREVJDI:NCIA DOS CONGRESSISTAS
AVISO
O Instituto de Previdência dos Congressistas comunica aos Senhores Associados que, nos termos do art. 5•, itens I (letras 1 c b) e,li
da Lei n• 6.017, de 31·12·73, fará realizar Asscmbl~ia·Gcral Ordiná·
riu de contribuintes no próximo dia 30-03·1977, das 10 às 17 horas,
no Auditório Ncrcu Ramos da Camara dos Deputados, a fim de
eleger· o Conselho Deliberativo para o biénio 1977/1978 c tomar
conhecimento do Relatório do Presidente, referente ao cxercfcio de
1976/1977.
Brusllio, 24 de março de 1977. - Deputado P - P4rto,
Presidente.
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apresenta ll consideração do Conselho Qs requerimentos de inscrição
nos quadros do IPC, na qualidade de contribuintes facultativos, c
ATA DA DUOCENT~SIMA VIG~SIMA TERCEIRA
nos termos do art. lO da Lei n• 6.017, de 31-12-73, dos fun~onârios
REUNIÃO ORDINÁRIA,
do Senado Federal Flaviano Soares de Andrade c Severino Jorge
REALIZADA EM 16-3-1977
Trindade Silva, respectivamente com 64 c 66 anos de idade, solicitanÀs dczcssete horas do dia dczcsscis de março de mil novecentos do a atenção do Conselho para esse fato, tendo cm vista que a legislae setenta c sete, presentes os Senhores Senadores Heitor Dias c Catte- çilo do Crgilo é bastante omissa quanto a exigências para ingresso de
te Pinheiro, c os Senhores Deputados José Bonifácio Neto, Raul . contribuintes facultativos, mas que prevê um per!odo de carência de
Bernardo e Josi: Alves, sob a presidência do Senhor Deputado José "·oito anos de contribuições, o que os requerentes não atenderiam,
Passos Põrto, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto de uma vez que, pela Constituição Federal os servidores públicos silo
Previdência dos Congressistas, a fim de tratar assuntos diversos. aposentados compulsoriamente nos setenta anos. O Conselho DeliLida c aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor Conselheiro berntivo decide indeferir os pedidos c baixar a Resolução n• 52/77,
Deputado José Alves relata, verbalmente, pelo deferimento, o cuja publicação será feita à parte. Em seguimento, de acordo com a
processo de concessão de pensão à Senhora Denise Tostes Cruz de decisão do Conselho de 16-4-1975, o Senhor Presidente defere os seCastro Pessoa, viúva do pensionista cx,parlamentar Euclides Wicar guintes pedidos: de concessão de nuxílio-doen~ a Asclepíndes
Parente de Castro Pessoa. A seguir, o Senhor Conselheiro José Boni Abreu, Antônio Bonifácio e Joaquim de Melo Freire; de inscrição
fllcio Neto emite parecer, pelo indeferimento, ao processo cm que o dos Senhores José Antônio da Silva, José de Ribamar Abreu Lima,
ex-parlamentar Mille Cammnrosano solicita despacho ao requeri- João Batista de Oliveira, Helena Maria Costa de Oliveira e Iracema
mente de aposentadoria por invalidez apresentado pelo interessado Di Benedito Kemp Teixeira. Nada mais havendo a tratar, às dezoito
em 1•·2·1967, quando deixou o mandato de Deputado, c que não ob· horas e quarenta minutos i: encerrada a reunião. E, para constar, eu,
tivera despacho definitivo cm virtude da falta de laudo médico Zélia du Silva Oliveira, Secretária, lavrei a presente ata que, depois
conclusivo da incapacidade do requerente. Ambos os processos silo de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Depuaprovados por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente lado Pa!ISO!I Põrto, Presidente. ·

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE FINANÇAS
4• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 1977

Ás nove horas do dia vinte e quatro de março de mil novecentos
e setentu e sete, nu Sala Clóvis Bcvilácquu, .presentes os Senhores
Senadores Paulo Brossard - Presidente, Domício Gondim, Ruy
Curneiro. Ruy Santos, Braga Junior, Lenoir Vargas, Mattos Leão,
Alexandre Costa, Evelásio Vieira, Wilson Gonçalves e Helvídio
Nunes, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores
Senadores Teotônio Vilela, Tarso Outra, Virgnio Távora, Magulhues Pinto. Gilvun Rocha e Roberto Saturnino.
Ao constatar a existência de quorum regimental, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida
c aprovada a utn da reunião anterior.
Em seguida, suo apreciadas as seguintes proposições:
Projeto de Lei da Cimara a• 75/76 - Acrescenta parágrafo ao
art. 22 do Decreto-lei n• 22, de 18 de novembro de 1966, que "de·
fine a politica nacional de turismo, cria o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, c dá outras providências".
Relator: Senu<lor Wilson Gonçalves.
P:1rccc:r: contrário uo Projeto,
Projeto de Lei da Cimara n• MJ/76- Dispõe sobre a opçilo de
compra, pelo Poder Executivo, de mercadorias exportáveis.
Relator: Senador Hclv!dio Nunes.
Parecer: contrário no Projeto.
Projeto de Lei da Cimara n• 11/77- Reajusta os vencimentos
e salários dos servidores da Câmara dos Deputados, e dá outras
providências.
Relator: Senudor Bragu Junior.
Parecer: fuvorável uo Projeto.
Projeto de Lei da Cimara n• 06/77 - Autoriza a venda, pelo
Instituto Brasileiro do Café, de imóvel de sua propriedade, em
Governador Vuludnres, à Uniilo.
Reluto r: Senador Ruy Carneiro.
Purecer: favorável ao Projeto.

Projeto de Lei da Cimara n• 87/76 - Dispõe sobre a aplicação
obrigatória, em atividadcs agrícolas, de parte dos recursos
destinados a projetes na área da Amazônia Legal, c dá outras
providências.
Relator: Senador Ruy Santos.
Parecer: pela aprovação do projeto c pela rejeição da Emenda
r.• 1-CA.
Projeto de Lei da Cimara n• 99/76- Dispõe sobre consignação
cm folha de pagamento de servidores civis, ativos e inativos, da
Administração Federal diretn e das autarquias federais, c dá outras
providências.
·
Relator: Senador Ruy Santos.
Parecer: pela aprovação, nos termos do Substitutivo da CSPC.
Os pareceres emitidos, após discutidos c colocados cm votação,
são considerados aprovados.
Esgotada a pauta de trabalhos, encerra-se a reunião, lavrando
cu, Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente:
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 1977
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de março
de mil novecentos e setenta c sete, na Sala "Ruy Barbosa", sob a
Presidência do Sr. Senador Lcnoir Vargns, Yicc-Presidcnti: em exercicio da Presidência, c a presença dos Srs. Senadores Mattos Lcilo.
Augusto Franco c Lázaro Burboza, reúne-se a Comissão de Serviço
Público Civil.
Deixam de comparecer por motivo justificado, os Srs. Senadores Benjamim Farah, Heitor Dias, Accioly Filho c Itamar Franco.
Ao constatar a existência de quorum regimental, o Sr. Presidente
declara iniciados os trabalhos, e, cm seguiaa, dispensa c leitura da
Ata da reunião anterior, que 1: dada como aprovada.
Prosseguindo, em cumprimento ao que preceitua o Artigo 94,
parágrafo único, do Regimento Interno, passa u Presidência do Sr.
Senador Augusto Franco, pura que possa relutar, favoravelmente, o
Projeto de Lei du Câmara n• li de 1977, que "rcujustu os vencimentos c sulf1rios <los servidores du Câmara dos Deputados, e dá outras
providências",
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Em discussão e votuciio. é oprovado o parecer sem restrições.
Ao rcussumir u Prcsid8nciu, o Sr. Senudor Lcnoir Vurgas, agradece o comparecimento dos Membros da Comissão e comunica estar
esgotada a pauta de trabalhos.
Nada mais havendo a tratar. o Sr. Presidente encerra a Reunião
c. para constar. cu, Sõnia de Andrade Peixoto, lavrei a presente Ala
que após lida c aprovada será assinada pelo Presidente.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE MARCO DE 1977
(EXTRAORDINÁRIA)
Ãs dczcssete horas do dia vinte e trôs de março de mil novecen·
tos e setenta e sete. sob a Presidência do Sr. Senador Jessé Freire,
Presidente, e a presença dos Srs. Senadores Ruy Carneiro, Jarbas
Passarinho. Lourivul Baptista. Ruy Santos e Orestes Quércia, reúne·
se a Comissão de Legislação Social. nu Sala "Clóvis Bevilácqua".
I! dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm segui·
da. é dada como aprovada.
A seguir. o Sr. Presidente comunica que a presente reunião se
destina à eleição do Vice·Presidenle da Comissão. Distribuídas as
cédulas. o Sr. Presidente convida o Sr. Senador Ruy Carneiro pura
cst:rutínudor.

Precedida a cleiçito, verifica-se o seguinte resultado:
Para Vlce·Presldente
Senador Orestes Qui:rciu ........................... 5 votos
Senador Ruy Santos ............................... I voto
f:: proclamado eleito Vice-Presidente o Sr. Senador Orestes
Quércia.
Assumindo a Vice-Presidência, o Sr. Senador Orestes Quércia.
cm breves palavras. agradece a 'eus pares a honra da escolha do seu
nome para o desempenho de tão importante missão, e declara que
tudo fará para bem cumpri-la.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Daniel Reis de Soum, Assistente da Comissão, a presente Ata, que li·
da e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e demais membros
presentes.- Jessé Freire- Orestes Qufrcla- Ruy Carneiro- Jarbas Passarinho - Luurlval Baptlota - Ruy Santoo,
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer oobre a Menq1em n• 10,
de 1977 (CN), que submete i dellberaçio do Con1reuo Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.4!19, de 20 de dezembro de
1976, que "diiJiêle oobre a prorroaaçio do beneRclo fliiCII
concedido io empresas comercial• e1<portadoras de que tnlta o
art. 4• do Decreto-lei n• 1.:148, de l9 de novembro de 1972".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE MARCO DE Í977
Ãs dczesseis horas do dia vinte e três de março do ano de mil no·
vocentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes os
Senhores Senadores Altevir Leal, Jarbus Passarinho, Alexandre
Costa, Arnon de Mello, Augusto Franco, Ruy Santos, Otto
Lehmann. Otair Bccker, Marcos Freire e Nelson Carneiro e os
Deputados Passos Põrto, Navarro Vieira. Athiê Coury, Edgar Mar·
tins c José Carlos Tcixeiru, reúnc·se a Comissão Mista incumbida de
estudo c p:trecer sohre a Mensagem n•• lO, dc 1977 (CN), que "dis·
põe sobrc " prorroguçiio do beneficio fiscal concedido às empresas
comerciais exportadoras de que truta o urt. 4• do Decreto-lei
n• 1.248, de 29 de novembro de 1972".
Deixam de comparecer, por motivo justincado, os Senhores
Senador Robcrto Saturnino e os Deputados Antônio Florêncio,
Mcnundro Minuhim, Cardoso de Almcida, Cí:lio Marques Fcrnan·
des, Dius Mcnezos c Rubem Dourado.
~dispensada a leitura du Ata du rcuniào anterior, que, em segui·
du, é dadtl como uprovt1du.
Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Deputado Athiê Coury,
Presidente da Comissão, concedc u palavra ao Relator da Matêria,

Sóbudo 26 655

Senador Augusto Franco, que emite parecer favorítvcl it Men>agcm
n• 10. de 1977 (CN), nu forma do Projeto dc Decreto Lcgisl:ttivo.
Posto cm discussiio c votação, é o purcccr upnw:1do por
ununimidudc.

Nudu mui/i havendo a tratar. cnccrrn-sc: u presente reunião. c, pura constar, eu, Mauro Lopes de Sú. Assistente da Comissão, lavrei"
presente Ata, que lida c aprovada í: :tssinada pelo Senhor Presidente
c vui Upublicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer oobre a MensaKem n• 17,
de 1977 (CN), que submete i dellberaçio do Conaresso Nacional o tuto do Decreto-lei n• 1.506, de 23 de dezembro de 1976,
que "altera dispositivo da Lei n• !,6!!, de lO de maio de 1971,
e dá outras providência•"·
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 22 DE'MARCO DE 1977
Ãs dezesseis horas do dia vinte e dois 'de março do ano de mil
novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos. presentes
os Senhores Senadores Jarbas Passarinho, Arnon de Mello. Luiz
Cavalcante, Otair Becker. Dirceu Cardoso, Gilvan Rocha e Leite
Chaves, e os Deputados Newton Barreira, Júlio Viveiros, Octacílio
Queiroz e Jorge Uequed, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n• 17, de 1977 (CN), que "altera
dispositivo da Lei n• 5.655, de 20 de maio de 1971, e dú outras provi·
dências''.
Deixam dc comparecer, por motivo justificado. os Senhores
Senadores Domicio Gondim, Augusto Franco. Otto. Lehmann e os
Deputados Antonio Ferreira, Hélio Levy. Rafael Faraco, Adriano
Valente, Lauro Leitão, Henrique Eduardo Alves e Pedro Faria.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos. que declara inswlada a
Comissão.
A lim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente
eventual, Senador Ruy Santos, esclarece que irá proccder a clci,ão
do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas. o Senhor
Presidente convida o Senhor Deputado Júlio Viveiros pura funcionar
como escrutinador.
Procedida a eleição, verilicu·se o seguinte resultado:
Para Presidente:
.Deputado Octucilio Queiroz ...................... li votos
Em branco ..................................... OI voto
Para Vlce-Presldente:
Deputado Adriano Valente ....................... 12 votos
São declarados eleitos. respectivamente, Presidente e Vice·Presi·
dente, os Senhores Deputados Octacflio Queiroz c Adriano Valente.
Assumindo 11 Presidência, o Senhor Deputado Ocwcilio Quci·
roz agradeceu seus pares u honra com que foi distinguido c designa
pura rela tu r a Matéria o Senhor Senador Jarbus Passarinho.
Nada mais havendo u tratar, encerra-se a presente reunino, '·
pura constar, eu, Mauro Lopes de Sâ, Assistente da Comissno. lavrei
u presente Ata, que lida e aprovada ó assinada pelo Senhor Prcsi·
dente e demais Membros da Comissão, c vai tl publicuçilo.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer oobre Q Men10gem n• 13,
de 1977 (CN), que submete i dellberaçilo do Conuresoo Nacional o texto do Decreto-fel n• 1.491, de I• de dezembro de 1976,
que "altera I allquota e o~ limites do beneRcfo nscal de que
tratam os Decreto,..lefs n•s 1.358, de Jl de novembro dcl974, e
1.431, de 5 de dezembro de 1975",
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 1977
Ãs dezossote horas do dia vinte c três de março do ano de mil
novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes
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os Senhores Senadores Braga Junior, José Sarncy, Hclvldio Nunes, Para Vlce-Pr~ldcnte:
Virgllio TáVora,· Tc.otônio Vilela, Ruy Santos, Saldanha Derzi, Senador Wilson Gonçalves ........................... 12 votos
Gilvan .Rocha .e Itamar Franco, c os Deputados Oswaldo Zancllo,
Em brunco .. . .. . . . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . I voto
Siqueira Campos, Nelson Maculan c Jorge Moura, reúne-se a Com is·
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc·Prcsilo Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 13, de
1977 (CN), que "altera a aUquota e os limites. do· beneficio fiscal de sidente, os Srs. Senadores Benjamim Furah c Wilson Gonçalves.
Assumindo a Presidcncia, o Sr. Senador Benjamim Farah agra·
que tratam os Decretos-leis n•s 1.358, de 12 de novembro de 1974,.c
dcce em nome do Senador Wilson Gonçalves c no seu próprio a
1.431, de 5 de dezembro de 1975".
.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores · ·honra com que foram distinguidos c designa o Sr. Deputado
Senadores Heitor Dias é Dirceu Cardoso, c os Deputados Alacid Januório Feitosa para relatar a matéria.
Nada mais havendo u tratar, encerra-se a reunião e, para
Nunes, Gonzaga Vasconcelos, Jutahy Magalhães, Ulisses Potiguar,
constar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Co·
Expedito Zannotti, Roberto de Carvalho c Carlos Cotta.
missão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo
~dispensada a leitura da Ata da rcuniilo anterior, que, em se·
Sr. Presidente, demais membros da Comissão, c vai à publicação.
guida, é dada como aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Senador Gilvan Rocha,
Presidente da Comissão, concede a palavra ao Relator da Matéria,
COMISSÃO MISTA
Deputado Siqueira Campos, que emite parecer favorâvel à Men·
sagcm n• 13, de 1977 (CN), na forma de Projeto de Decreto Legisla·
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 18,
tivo.
de 1917 (CN), que submete i dellberaçio do Conaresso N•·
Posto cm discussão e votação, 1: o parecer aprovado por unani·
clonai o texto do Decreto-lei n• 1.507, de 23 de dezembro de
midade.
1976, que "altera o arl. 3• e oeus par,gr~fos da Lei n• 3.411,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião c,
de lO de julho de 1958, e dá outras prorldêndas".
para constar, eu, Mauro Lopes de Sã, Assistent.c da Comissão, lavrei
a presente Ata, que, lida c aprovada, é assinada pelo Senhor Presi·
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
dente, c vai à publicação.
EM 22 DE MARÇO DE 1977

COMISSÃO MISTA
Incumbida de ntudo e p1recer 10bre • Mennaem n• 16,
de 1!177 (CN), que 111bmete i dellber~çio do Conaresso Na·
ciDnll texto do Decreto-lei a• 1.505, ·de 23 de dezembro de
1916, que "1lter1 dilpolltlvo do Decreto-lei n• 651, de 26 de
aaosto de 1938, e d' oulr11 provldêadp".
I• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 1977
(INSTALAÇÃO)
Ás dezcsseis horas e trinta minutos do dia vinte c dois de março
do ano de mil novecentos e setenta c sete, no Auditório do Senado
Federal, presentes os Srs. Senadores Wilson Gonçalves, Teotônio
Vilela, Heitor Dias, Lcnoir Vargas, Nelson Carneiro e Benjamim
Farah c os Srs. Deputados Inocêncio Oliveira, Daso Coimbru,
Januário Fcitosa,' Hélio de Almeida, Walter Silva, Alceu Collares e
Santíllí Sobrinho, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e
parecer sobre a Mensagem n• 16, de 1977 (CN), que submete à de·
libcruçilo do Congresso Nacional texto do Dccrcto·lci n' l.SOS, de 23
de dc~cmbro de 1976. que "altera dispositivo do Decreto-lei n• 651,
de 26 de agosto de 1938, c dá o'utras providências".
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Wilson Gonçalves, que declara instalada a
Comissão.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena·
dores Canele Pinheiro, Domlcio Gondim, Ruy Santos, Mattos Leão
e Marcos Freire c os Srs. Deputados Raimundo Parente, Wilmur
Guimarães. Navarro Vieira c Paulo Marques.
A fim de cumprir dispositivo regimental, o Sr. Presidente
.esclarece que irâ .Proceder a eleição do Presidente c do Vic.~Pre·
sidentc. Distribuldus as cêdulas· o Sr. Presidente· convida para fun·
cionar como escrutinador o Sr. Senador Heitor Dias.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
P1ra Presidente:
Senador Benjamim Faruh ... ·.......... , . .. .. . . .. . .. . . . 12 votos
Em Branco .. . .. . . .. .. . . . . . .. . . . • . . . .. . . . . . . . .. . .. . . I voto

Ás dezessete horas do dia vinte e dois de março do ano de mil
novecentos e setenta c sete, no Auditório "Milton Campos", pl·csentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Wilson Gonçalves, Louri·
vai Baptista, Gustavo Capanema, Altevir Leal, Lenoir Vurgas,
Evelúsio Vieira e Lí1zaro Burboza e os Deputudos Jorge Arbage,
Henrique Preni, Nunes Rocha. Adalberto Cumargo, Athii: Coury,
Uo Simões e Fernundo Gama, reúne-se a Comissão Mista incumbi·
da de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 18, de 1977 (CN), que
.. Altera o urt. Jo e seus paràgrufos da Lei n• 3.421, de IOde julho de
1958, c dá outras providências".
Ddxom de eomp:orecer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores, Domício Gondim, Paulo Guerra e Evandro
Carreir:o e os Srs. Deputudos Abel Ãvilu. Kydckel Freitas. Albino
Z~ni e José Mauricio.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Gustavo Capanoma, que declara instala·
du a Co~issüo.

A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente
eventual, Senador Gustuvo Cupanemu, csclurece que irá proceder a
eleição do Presidente c Vice·Prcsidentc. Distribuídas as cédulas o
Sr. Presidente convid;o o Sr. Deputado Lóo Simões para funcionar
como ~scrutinador.
Proccdidu u deiçiio. verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Fernando Gama ........................... 14 votos
Em brunco .......................... , . .. .. . . .. . . . . . 1 voto
Para Vlce-Presldente:
Senador Ahovir Leul ................................. 14 votos
Em brunco . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . I voto
Suo declarados eleitos, respeetivumente, Presidente e Vice·Pre·
sidcnte, os Srs. Depu tudo Fernun~o Gumu e Senador Altcvir Leal.
Assumindo u Presidência, o Sr, Dcputudo Fernando Gamu,
ugrudccc u seus pun:s ~~ honru com que J'oi distinguido e dcsignu puru
relu lu r u Mati:riu o Sr. Depu tudo Abel Ãviln.
Nudu mais lwvendo u trutur, encerra-se u presente reunião, e,
pura constur, eu, Muuro Lopes de Sú, Assistente du Comissão, lavrei
u presenle Atu, que lidu e aprovada é nssinuda pelo Senhor Pre•
sidcnte c denwis Membros du Comissiio. e vui 1i publicação.
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Incumbida de estudo e parecer oobre a Menaaaem n• 19,
de 1977 (CN), que submete Adellberaçlo do ConpetaO Na·
clonai o texto do Decreto-lei n• 1.508, de 23 de dezembro de
1976, que "altera para o exerdclo de 1977 a dlllrlbulçio do
produto da arrecadaçio doalmpoiiOI qu~ menciona".
I• REUNIÃO(INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 22 DE MARÇO DE 1977
,;.i.s dezessete horas c trinta minutos do dia vinte c dois de março
do ano de mil novecentos e setenta c sete, no Auditório Milton Cam·
pos, presentes os Senhores Senadores Braga Junior; Virgflio Távora,
Domfcio Gondim, Augusto Franco, Ruy Santos, Vasconcelos Torres, Maltas Leão, Paulo Brossard, Nelson Carneiro c Gilvan Rocha,
c os Deputados Eurico Ribeiro, Oswaldo Zancllo, Fernando Coelho
c João Arruda, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e
parecer sobre a Mensagem n• 19, de 1977 (CN), que "altera para o
excrcfcio de 1977 a distribuição do produto da arrecadação dos impostos que menciona".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senador Tarso Outra c os Deputados Alberto Hoffmann, Josias
Leite, Nosscr Almeida, Darcilio Ayres, Ruy Brito, Walter
Guimarães e José Thomé.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, as;ume a
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada a
Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente
eventual, Senador Ruy Santos, esclarece que irá proceder à eleição
do Presidente c Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas o Senhor
Presidente convida o Senhor Deputado João Arruda para funcionar
como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Prealdente:
Senador Nelson Carneiro . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . 13 votos
Em branco . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . I voto

Sábado 26 657

COMISSÃO MISTA
Incumbida de tlllldo e parecer sobre a Mensaaem n• 23,
de 1977 (CN), que submete Adellberaçio do Concreuo Naclonai o texto do Decreto-lei n• 1.!12, de 23 de dezembro de
1976, que "altera a lealllaçio do emprntlmo compuls6rlo lnl'
dtuldo em r..or da Central• Elftrlc11 Brasllelr11 S/ A ELETROBRÁS, e d' oatras proYidêncl••"·
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 23 DE MARÇO DE 1977
Às dczessete horas do dia vinte e tri:s de março do ano de mil
novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes
os Senhores Senadores Braga Junior, Cuttete Pinheiro. Domício
Gondim, Arnon de Mello, Luiz Cavalcante, Lourival Baptista, Ruy
Santos, Otair Becker, Dirceu Cardoso, Gilvan Rocha e Itamar
Franco e os Deputados João Pedro, Gomes da Silva, Siqueira
Campos, Wilson Falcão, Octacílio Almeida " Sebastião Rodrigues
Júnior, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e paracer
sobre a Mensagem n• 23, de 1977 (CN), que "altera a legislação do
empréstimo compulsório instituído em favor da Centrais Elétricas
Brasileiras SfA- ELETROBRÃS, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Dirceu Cardoso e os D.eputados Ubaldo Corréa. Aécio
Cunha, Frederico Brandão, Genival Tourinho e Antônio Carlos.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum. assume a
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada a
Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente
eventual, Senador Ruy Santos, esclarece que irá proceder a eleição
do Presidente e Vice·Presidcnte. Distribuídas as cédulas o Senhor
Presidente convida o Senhor Deputado Wilson Falcão para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultudo:
Para Prealdente:
Deputado Sebastião Rodrigues Júnior . . . . . . . . . . . . 15 votos
Em branco . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . I voto

Para VIce-Presidente:
Deputado Nosser Almeida . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . 14 votos

Para Vlce-Pretldenle:
Deputado João Pedro . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . 15 votos
Em brunco .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . 1 voto

Siio declarados eleitos, respectivnmente, Presidente e Vice-Presidcntc. os Senhurc.< Senador Nelson Carneiro e Deputado Nosser
Almeida.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Nelson Carneiro
agradece a seus pares a honra com que foi distinguido c designa para
relutar u matéria o Senhor Senador Braga Junior.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, e,
para constar, eu, Mauro Lopes de Sà, Assistente da Comissão, lavrei
u presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente e demais Membros da Comissão e vai à publicação.

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os Senhores Deputados Sebustiüo Rodrigues Júnior e João
Pedro.
Assumindo a Presidência. o Senhor Deputado Sebastião Rodri·
gucs Júnior agradeceu seus pares a honru com que foi distinguido e
designa para relatar u Matéria o Sr. Senador Arnon de Mclllo.
Nada mais ha'Jendo u tratar. encerra-se u prcs~nte reunião, c,
par:1 constur. eu, Mauro Lopes de Sil. Assistente du Comissãn, lavrei
u presente Atu, que lidu t uprovudu sertl ussinadu pdo Senhor Presidente e demais Memhros du Comissiio. c vai i1 puhlica~ão.
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MISA

LIDIIANCA DA AIINA
IDA MAIORIA

Presidente,

39-Secretório,

Petrónio Portel/a (ARENA- PI)

Henrique do La Rocquo (ARENA- MA)

Lido r
Eurico Rezende
Vice·Lidoros
Heitor Dias
Holvldlo Nunes
José Sarnoy
MaHos Lo6o
Osires Teixeira
Paulo Guerra
Saldanha Derzl
Virglllo Tóvora

19-Vice-Prosldenht~

José Lindoso (ARENA- AM)

49-Secretcirio:
Renato Franco (ARENA- PA)

29-Vice-Presidente,

LIDIIANCA DO MDI
I DA A{INOIIA

Amoral Peixoto (MDB- RJ)
Suplentes do Secretório•
1•-Secrotaflo,
Mondes Canelo (ARENA- MT)

Lido r
Franco Montara
Vlco·Lidoros
Roberto Saturnlno
Itamar Franco
Gilvan Racha
Lózaro Borboza
Dantan Joblm

Altovir Leal (ARENA- AC)
Ruy Carneira (MDB- PB)
Otalr Bockor (ARENA- SC)
Braga Junlor (ARENA- AM)

29-Secretárior
Mauro Bonevidos (MDB- CE)

COMISSOIS

COMISSlO DI AIIUNTOIIIOIONAIS -(CAl)
(7 membros)

Oiretor: José Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÀO

locolz Anexo 11 - Térreo
Telefones, 23·6244 o 25·8505- Ramais 193 o 257

Presidente1 Di norte Mariz

Vice~Presidente1 Evandro Carreira

Titularei

Suplente a
ARENA

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIIMANINTIS
Chefe, Cláudia Carlos Rodrigues Costa
Local, Anexo 11- Térreo
Telefone, 25·8505- Ramais 301 o 313

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

1. Agenor Mario
2. Evondro Carreira

COMISSlO DI AGRICULTURA- (CA)

1. Saldanha Dorzi
2. José Sarney
3. Otalr Bockor

Jarbas Passarinho
Oinarte Mariz
Toot6nio Vilela
Braga Junior
MDB

1. Eveldsio Vieira
2. Gllvan Rocha

Assistente, Lêda Ferreira do Rocha - Ramal312
Reuni6as1 Terças-feiras, às 10100 horas
Loca h Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Romal623

(7 membros)

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ)
(13 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO
Presidente r Agenor Maria
Vice·Presidente, Otair Becker

Titular••

Suplente•
ARENA

1,
2.
3,
4.
S.

Otair Becker
Benedito Ferreiro
ltallvio Caolho
Paulo Guerra
Vcuconcelos Torres

Titulare a
ARENA

1, Oinarte Mariz
2. Saldanha Oerzl
3. Martes Leão

MDB
1. Agenor Maria
2, Roberto Saturnlno

Presidente1 Daniel Krlager
1•-VIco·Prosldonto, Accloly Filho
29-Vfce·Prosidentel Leite Chaves

1. Adalberto Sono
2. Evelóslo VIeira

Assistente, Sónla Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniões, Quartas-feiras, às 11,30 noras
Localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo ll- Ramais 621 e 716

1. Accloly Filho
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.

Gustavo Capanama
Daniel Kriegor
Eurico Rezando
Heitor Dias
Holvldio Nunes
Wilson Gonçalves
ltallvia Caolho
Otto Lohmann

1.
2.
3,
4.

Dirceu Cardoso
Leito Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Brossard

Suplante•
1.
2.
3,
4.

Osires Teixeira
Maltas LeOa
Vasconcelos Torres
Saldanha Oorzl
S. Lenolr Vergas
6, Arnon do Mel/o

MDB

1. Franco Montara
2. Orestes Quérda

Asslstente1 Maria Helena Bueno Brandão- Ramal 305
Rounl6ost Quartas· feiras. às 10100 horas
Loca h Sala "Clóvis Bevllócqua"- Anexo 11 - Ramal 623
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COMISSAO DO DISTRITO PIDIRAL - (CDP)

COMIISAO DIIDUCAÇAO I CULTUIA- (CIC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente, Wilson Gonçalves
Vice-Presidente, Ruy Carneiro

Presidente. Jo6o Calmon
Vfce·Presldentet Eveláslo Vieira

ntularel

Suplente•

Tltularea

Suplente•
ARENA

ARENA
1. Heitor Dias

1. Augusto Fran'o
2. José Sarney

2. Paulo Guerra
3. Cottete Pintleiro

3. Braga Junior

4. Osires Teixeira

4. Altevir leal

S. Saldanha Derzi
6. Wilson Gonçalves

S. luiz Cavalcante

1. Torso Outra
2. Gustavo Coponema
3, Jo6o Calmon
4. OHo lehmann
S. Jarbos Passarinho
6. Cottete Pinheiro

1. He/vldio Nunes
2. Ruy Santos
3. Arnon de Mello
4. ·Heitor Dias

MDB

7. Virgílio Távora

1. Evelcisio Vieira

8. Alexandre Costa

MDB

1. Evandro Carreira
2. Nelson Carneiro

1. Adalberto Sena
2. Lázaro Barboza
3. Ruy Carneiro

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniões: Quintas·foiras1 às 10100 horas

1. Franco Montara
2. Itamar Franco

2. Paulo Brossard
3, Adal.berto Sena

Assistent., Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal S9B
Reuniões, Quintas·feiras, às 1OtOO horas
loco h Sola "Clóvis Bevi/ácqua"- Anexo 11- Ramol623

COMISSlO DI FINANÇAS- (CF)

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidente, Paulo Brossard
Vi ce-Presidente, Domfcio Gondlm

COMISSAO DIICONOMIA- (CI)
(11 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidente; Marcas Freire
Vice-Presidente, Vasconcelos Torres

fltulare•

Suplentea
ARENA

1. Milton Cabral
2. Arnon de Mello
3. José Guiomard
4. luiz Cavalcante
5. Paulo Guerra
6. Vasconcelos Torras
7. Dinarte Mariz
B. Otair Becker

1. CaHete Pinheiro
2. Augusto Franco
3, Jos6 Sarney
4. Dom leio Gondlm
S. Jarbas Passarinhe

luplentaa
ARENA

1. Teot6nio Vilela
2. Alexandre Costa
3. Wilson Gonçalves
4, Domlcia Gondim
S. He/vldio Nunes
6. lenalr Vergas
7, Mal! os le6o
B. Ruy Santos
9, Braga Junior
1O. Tarsa Outra
11. Virglllo Távora
12. Magalh6es Pinto

1, Cattete Pinheiro
2. Heitor Dias
3, lourival Baptista
4. Daniel Krieger
S. José Guiomard
6. José Sarney
7. Saldanha Derzi

MDB
MDB

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

Tlllilarea

1. Agenor Maria
2. Orestes Qui rela

Auistonle1 Daniel Reis do Souza- Ramai67S
Reunl6osr Quartas·falras, às 1Ot30 horas
Local! Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 a 716

1. Paulo Brossard
2. Evelóslo Vieira
3. Gllvon Rocha
4. Roberto Saturnlno
S. Ruy Carneiro

1. Danton Joblm
2. Dlrcou Cardoso
3, Evandro Carreira

Asslstenle> C~ndldo Hlppertt- Ramal 676
Reuniões, Quintas·felras, às 9t00 horas
loca/, Sala "Clóvis Bevildcqua"- Anexo 11- Ramal 623
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COMISS.lO DI LIOISLAÇ.lO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

1977

COMISS.lO DIIILAÇOIS IXTIIIOIIS- (C li)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente1 Jessé Freire
Vice·Presidente1 Orestes Quércia

Presidente: .;lto\agalhães Pinto
1'~·Vice·Presiderifit Saldanha Oerzi
2'~·Vice-Presidente, Nelson Carneiro

Suplente•

Titulare o
ARENA
1. Jcssft Freire
2. Ruy Santos

1. Braga Junior
2. Virgrlio Távora

3. lenoir Vergas

3, Osires Teixeira
4. Domício Gondim

4. Jarbos Passarinho
5. lourival Baptista
6. Accioly Filho

MDB
1. Lázaro Borbota
2. Ruy Carneiro

1, Franco Montara
2. Orestes Ouercio

3. Nelson Carneiro
Assistente~ Daniel Reis do Souza -Ramal

675

ReuniOos: Quintas·feiros, às 11:00 horas
Local: Solo "Clovis Bevilacquo"- Anexo 11- Romal623

COMISS.lO DI MINAS IINIIOIA- (CMI)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente1 Jarbas Passarinho
Vico·Presidente: Luiz Cavalcante

Titularei

Suplente•
ARENA

1. Mogolhéios Pinto

1. Accloly Filho

2. Alexandre Costa

2. Fausto Castelo· Branco

3. Virgflio Távora

3. HeMdio Nunes

4. Jessé Freire

S. Arnon de Mello

·4. Oomlcio Gondim
S. Jarbas Passarinho

6, Saldanha Derzi

6. luiz Cavalcante

7, José Sorney

8, João Calmon
9. Augusto Franco
I O. OHo Lehmonn

MDB
1. Marcos Freire

1. Oanton Jobim
2. Gilvan Rocha
3. Itamar Franco
4. leite Chaves
S. Nelson Carneiro

2. Paulo Brossard
3. Roberto Saturnino

Suplente•

Titulare•
ARENA

1• Jo5é Guiomard
2. Paulo Guerra
3. Virgílio Távora

1. Milton Cabral
2. DomiCiO Gondim
3. Arnon de Mello

Assistente, Cândido HipperH- Ramal 676
Reuniões: Quartas-feiras, às 1OtOO horas
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

4. luiz Cavalcante
S. Jarbas Passarinho

MDB
1. Gilvan Rocha
2. Franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSlO DI SAUDI- (CS)
(7 membros)

Assistente; Renal do Pacheco de Oliveira - Ramal306
Reuniões: Quintas·feiros, Os 10:30 horas
local: Sala "ClOvis Bevilacqua" -Anexo /1 - Romal623

COMPOSIÇÃO
Presidente: Ruy Santos

COMISSA O DI IIDAÇlO- (CI)
(S membros)

Vice·Presidenfet Altevir Leal

Titulare•

COMPOSIÇÀO

Suplente•
ARENA

Presidente: Adalberto Sena
Vice·Presidente: Helvidio Nunes

Suplente•

Titulare o
ARENA

1. Virgilio Távora
2. Arnon de Mello
3. Jarbas Passarinho

1. Helvidio Nunes
2. Oito lehmonn
3. Saldanha Cerzi

MDB
I. Oonton Jobim
2. Adalberto Sena

1, Dirceu Cardoso

Assistente: Mario Carmen Castro Souza -Ramal 134
Reuniõest Quintos·feiros, 6s 12:00 horas
Local: Sola "Cio vi\ Bevilacquo"- Anexo 11- Ramal623

1. Altevir Leal
2. Ruy Santos
3. Cottete Pinheiro
4. Fausto Castelo-Branco
S. Lourivol Baptista

I. Saldanha Derzi
2. ltollvio Coelho
3. Oslres Teixeira

MDB

1. Adalberto Sono
2. Gilvan Rocha

I. Beniomlm Faroh
2. Ruy Carneiro

Assistontot Ledo Ferreira da Rocha- Rama/312
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala 11 Rui Barbosa"- Anoxo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSlO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN)

COMI55l0 DI TIANSI'OITIS, COMUNJCAÇ015
I OIIAS JIIUILJCAS- (CT)

(7 mombros)

(7 mombros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Milton Cabral
Vice·Presldente: Augusto Franco

Presidente, lourival Baptista
Vke·Presidente1 Alexandre Costa

Suplente•

Titular••

ARENA

1. Aloxandro Costa

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

2. Braga Junior

5. Milton Cabral
MDB

1. Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

2. Benjamim Farah

ARENA
1. Otto Lehmcnn
2. Teotónio Viella
3. Wilson Gonçalves

1.
2.
3.
4.

3. Di norte Mariz

4, Augusto Franco

I. Adalborta Sono

Suplente•

Titularei

Assistenter lêda Ferreira da Rocha- Rama/312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9,00 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSlO DIIIIVJÇO PUILICO CIVIL- (CIPC)

Alexandre Costa
luiz Cave/cante
Braga Juniar
laurlvcl Baptista
4. Mattos Leão
MDB
1. Evcndro Carreira
2. Evelásio Vieira

1, Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira -Roma/ 306
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
loca/, Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7 mombras)
COMPOSIÇÃO

I) SIIVJÇO DI COMISJOIJ MISTAS, ISPICIAIS
I DIJNQUIIITO

Presidente, Benjamim Farah
Vice·Presidente1 lenoir Vergas

Titularea

Coml116e1 Temporária•

Suplente•
ARENA

1. Lenoir Vergas

2. Accioly Filho

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema

3, Augusto Franco

3. Mattos Leão

4,

Heitor Dias

5• ...............
MDB

1. Benjamim Farah
2, Itamar Franco

1. Donton Jabim
2. Lázaro Barboza

Assistente: Sônia Andrade Peixoto- Rama/307
Reuniões, Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 1/- Ramais 621 e 716

Chefe: Ruth de Souza Castro
local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 25·8505- Ramal303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nocional
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentário (art. 90 do Regimento
Comum).
Assistentes de Comissões, Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674;
Aliou de Olivoiro - Ramal 674: Cloide Mario B. F. Cruz - Ramal 598:
Mauro Lapos de Sá- Romal310.

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

HORAS

1'ERÇA

ASSISTENTE

HORAS

QUIN1'A

ASSISTENTE
CANDIDO

RUY BARBOSA
Ramais - 621 e 716

RONALDO

09:00

C.F.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

C.A.R.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

LEDA

09:30

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
SONIA
Ramais - 621 e 716

C.E.e.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 621

C.D.F.

RUY BARBOSA
RONALDO
Ramais - 621 e 716

C.M.E.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

RONALDO

C.L.S.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 621

DANIEL

c.s.

RUY BARBOSA
Rama1s - 621 e 716

LEDA

C.R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

MARIA
CARI\!EM

QUAR1'A

S AL AS

ASSIS1'EN1'E
10:00

09:00

S AL AS

C.T.
10:00

HORAS

SALAS

c.s.N.

RUY BARBOSA
Ramais - 621 e 716

LEDA

c.c.J.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

MARIA
HELENA

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais - 621 a 716

CANDIDO

10:00

10:30

ll:OO

10:30

C.E.

RUY BARBOSA
Ramais - 621 a 716

DANIEL

11:30

C.A.

RUY BARBOSA
Ramaia - 621 e 716

SONIA

12:00

CLEI DE
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BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I- ATA DA27• SESSÃO, EM l8 DE MARÇO DE 1977
1.1 -ABERTURA
I.2- EXPEDIENTE
t.l.l - Oficlos do Sr. Prendente do Supremo Tribunal
Federal
N• S-02/77 (n• 5/11-P/MC, na origem), encaminhando ao
Senado cópias das notas taquigráOcas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinã·
rio n• 80.80 I, do Estado de Minas Gerais, o qual declarou a
inconstitucionalidade do Decreto n• 13.330, de 13 de janeiro de
I97 I, daquele Estado,
N• S-03/77 (n• 3f77·P/MC, na origem), encaminhando ao
Senado cópias das notas taquigráficas e do acórdão. proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Representação
n• 93 I, do Estado d~ São Paulo, o qual declarou a incons·
titucionalidade do art. 8• das Disposiçàes Transitórias da Lei
Complementar n• I 12, de 15 de outubro de 1974, daquele
Estado.
N• S-04/77 (n• 4/77-P/MC, na origem), encaminhando ao
Senado cópias das notas taquigrãOcas e do acórdão proferido pe·
lo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordiná·
rio n• 83.804, do Estado de Silo Paulo, o qual declarou a incons·
titucionalidade do art, 31, inciso IV, letra "c", da Lei n• 421, de
24 de dezembro de I970, alterada pela Lei n• 451, de 18 de de·
zembro de 1972, ambas do Município de Lucianópolis, daquele
Estado.
N• S-05/77 (n• 6f17·PfMC, na origem), eni:aininha~do ao
Senado cópias das notas tuquigráncas c do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Ext~uor·
dinilrio n• 84.480, do Estado do Rio Grande do Sul, o qual decla·
rou a inconstitucionalidade do Decreto n• 20.635, de 30 de outu·
bro de 1970, c da Lei n• 6.485, de 20 de dezembro de 1972.

1.2.2- Oficio do Sr.t•.&ctet,rlo da Cimara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
projeto:

-Projeto de Lei da Câmara n• 13/71 (n• 105·Bf15, na Ca·
sa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 8• da Lei
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tem·
pode Serviço).
1.2.3 - Pareceres

Referentes às seguintes matérias:

- P.rojeto de Lei da Câmara n• 80/76 (n• 484-B/75, na
Casa de origem), que dispõe sobre a opção de compra pelo Poder
Executivo de mercadorias exportáveis.
- Projeto de Lei da Câmara n• 87/76 (n• 407-B/75, na Ca·
sa de origem), que dispõe sobre a aplicação obrigatória, ein ati vi·
dades agrlcolas, de parte dos recursos destinados a projetas na
área da Amazônia Legal, c dâ outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n• 75/76 (n• !.135-B/75, na
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 22 do Decreta·
lei n• 55, de 18 de novembro de 1966, que define a politica nacio·
nal de turismo, cria o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 6/77 (n• 2.381·B/76, na Cn·
sa de origem), que autoriza a venda pelo Instituto Brasileiro do
Cafi: de imóvel de sua propriedade, em Governador Valadares, à
União.
1.2.4- Comunlcaçio da Liderança do MDB
-De substituição do Sr. Senador Adalberto Sena pelo Sr.
Senador Itamar Franco, na Comissão do Distrito Federal.
1.2.5- DIIICUIIOI do Expediente
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Projeto de Lei
enviado uo Congresso Nacional pelo Senhor Presidente da Repll·
blicu, dispondo sobre us fi:rias de 30 dias aos trabalhadores.
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SENADOR RUY CARNEIRO- Centenário de nascimcn·
to do Sr. Solon de Lucena.
SENADOR BRAGA JON!OR- Encaminhando 1\ Mesa o
Requerimento n• 46/77, de transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Presidente Ernesto Gcisel,
por ocasião de sua visita a Palmeira das Missões - RS. Diretri·
zcs prioritárias do Plano de Desenvolvimento do Amazonas, ado·
tadas pela Administração Henock Reis, visando ao progresso
politico, econômico e cultural daquele Estado.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 12/77, do Sr. Senador Daniel Kricger,
solicitando sejam anexados nos Projetas de Lei do Senado
n•s 88, 179, 253, 259 c 268, de 1975, c 72, 81, 126, 207 c 232, de
1976, que jã tramitam em conjunto, os de n•s 56/75, 313/76 e
7/77, que dispõem sobre deduções no Imposto de Renda das Pessoas Físicas e Jurídicas. Apro•ado.
- Redução final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 39/76 (n• 705'Cf75, na Casa de origem), altérando a
redação de dispositivos do Decreto-lei n• 4.238, de 8 de abril de
I 942, que dispõe sobre a fabricação, o comércio c o uso de
artigos pirotécnicos, c dá outras providências. Apro•ada. À
Câmara dos Deputados.

- Projeto de Lei da Câmara n• 10/77 (n• 3.146-Bf76, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpúbli·
ca, que autoriza reversão no Município de Pelotns- RS do ter·
rcno que menciona. Aprovado, À Comissão de Rednçilo.
I .4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENA DOR BENJAMIM FARAH- Concessão pelo jornal
O Globo do tftulo de "Cidadão Carioca" a estrangeiros rcsidcn·
tes no Pais que prestam relevantes serviços à comunidade
brasileira.
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA - Medidas de apoio à
suinocultura nacional.
I .5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATO DO PRESIDENTE

3- CONSULTORIA-GERAL
Pareceres n•s 14 c 15, de 1977.
4-ATASDECOMISSOES
5- MESA DIRETORA
· 6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

7- COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 27• SESSÃO, EM 28 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESID€NCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E MAURO BENEVIDES
ÁS 14 HORtiS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:

Evandro Carreira- Agenor Maria- Dinartc Mariz- Milton
Cabral- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Dirceu CardosoRoberto Saturnino - Otto Lehmann - Mendes Cnnalc - Leite
Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - A lista de presença
acusa a comparecimento de I I Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. I •-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
f: lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFlCIOS
DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N• S/02/77 (n• 5/77-PfMC), de 22 do corrente, encaminhando

.o Senado cópias das notas tuquigráficns c do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extruordiná·
rio n• 80,801, do Estudo de Minas Gerais, o qual declarou a
inconstitucionalidade do Decreto n•l3.330, de 13 dejuneiio de 1971,
daquele Estado,
N• S/03/77 (n• 3/77-PfMC), de 24 do corrente, encaminhando
no Senado cópias das notus tuquigrúflcas e do ncórdilo proferido
pelo Supremo Tribunal Federal n·os uutos du Representaçilo 931, do
Estudo de Silo Puulo, o quul declarou a inconstitucionalidade do art.
8• dus Disposições Trunsitórius du Lei Complementar n• I 12, de I 5
de outubro de I974, daquele Estudo.

N• S/04/77 (n• 4/77-P/MC), de 24 do corrente, encaminhando
ao Senado cópias das notas taquigrâficns e do acórdão proferido pe·
lo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário
n• 83.804, do Estado de São Paulo, o qual declarou a incons·
titucionnlidade do nrt. 31, inciso IV, letra c, da Lei n• 421, de 24 de
dezembro de 1970, alterada pela Lei n' 457, de 18 de dezembro de
1972, ambas do Município de Lucianópolis, daquele Estado,
N• Sf05/71 (n• 6/77-P/MC), de 24 do corrente, encaminhando
no Senado cópias das notas taquigráficas c do acórdão proferido pe·
lo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário
n• 84.480, do Estudo do Rio Grande do Sul, o qual declarou a
inconstitucionalidade do Decreto n• 20.635, de 30 de outubro de
1970, e da Lei n• 6.485, de 20 de dezembro de 1972.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

Do Sr. !•·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafo d(J .<egu/nte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 13, DE 1977
(n• 105-B/75, na Casa de orlKem)
Acrescenta pardgraro único ao art. 8• da Lei n• 5.107, de
13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Sml·
ço).
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Ficu o urt. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966,
acrescido do seguinte purúgrufo único:
"Art. 8Y , , • , , , •. , , .. , . , .... , , ... , . , , ••••.. , • , • , .
Parágrafo dnico. Nus hipóteses de utilização du contu
vinculada previstas neste urtigo, uos respectivos valores serão
computados juros e correçuo monetária, cm concordlincia
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com os últimos lndiccs conhecidos, imediatamente anteriores
à data cm que se der o saque,"
Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.
Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N•S.I07, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e d' OU•
tras pro•ldênclas,
O Presidente da República
Faço saber que sanciono a seguinte Lei, aprovada pelo Congrcs·
se Nacional, nos termos do art, S• do Ato Institucional n• 2, de 27 de
outubro de I 965:

2. Chegando ao Senado, o projeto foi distribuido à Comissão
de Economia, onde recebeu parecer favorável do eminente Senador
Jurbas Passarinho, que diz:
"Mostra o autor do Projeto que, pelo menos no que se
refere as transações entre as matrizes estrangeiras c as
subsidiárias brasileiras envolvendo a exportação de alguns
dos nossos produtos, prevalece o cxcrclcio de uma prática no·
civa ao interesse de nossa economia.
Cabe ainda observar que a medida que o projeto veicula
não gerará efeitos de qualquer espécie, no limite cm que os
preços declarados para os produtos a serem exportados coin·
cidcm com os preços vigentes no mercado. A compra, pelo
Estado, desses produtos- como já ocorre no caso das impor·
tações- niio minimizará lucros, nem afetará interesses.
O projeto situa-se, em nosso entender, na boa linha da
necessária defesa de nossos interesses cconõmicos, na dificil
conjuntura que atravessamos c opinamos desse modo pela
sua aprovação,"

Submetido, porém, a votos do seu parecer, a maioria da Cernis·
Art. 8• O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas são não o acolheu, sendo eu designado Relator.
seguintes condições, conforme se dispuser cm regulamento:
3. Nao se justifica o andamento do projeto oriundo da Cá·
I - No caso de rescisão sem justa causa, pela empresa, compro·
mara. (;que a matéria já está tratada em lei em vigor. Assim, o art.
vada pelo depósito a que se refere o art. 6•, ou por declaração da 14, item IV, da Lei n• S.02S, de 10-6-66, diz que compete à CACEX
empresa, ou reconhecida pela Justiça do Trabalho, no de rescisão "financiar a exportação ... , bem como quando necessário adquirir ou
com justa causa, pelo empregado, nos termos do art. 483 da CLT, c financiar, por ordem e conta do Tesouro Nacional, estoques de
nos casos de cassação de atividade da empresa, de término de contra· outros produtos exportáveis".
to·óc trabalho de tempo estipulado, ou de aposentadoria concedida
Por essa razão, o parecer é contrário. Salvo melhor juizo.
pela previdência social, a conta poderá ser livremente movimentada.
Sala das Comissões, I• de dezembro de 1976, -:-Renato Franco,
11 -No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou Presidente em exercício- Ruy Santos, Relator- Franco Montoropela empresa com justa causa, a conta podcrã ser utilizada, parcial
Agenor Maria -Roberto Saturnlno- Jarbas Passarinho, vencido,
ou totalmente, com a assis)ência do Sindicato da categoria do cmprc· com voto em separado.
gado, ou na falta deste com a do representante do Ministério do Tra·
balho e Previdência Social (MTPS) nas seguintes situações, devi·
VOTO VENCIDO DO SR. SENADOR JARDAS PASSARINHO
damcnte comprovadas:
a) aplicação do capital cm atividadc comercial, industrial ou
De autoria do Deputado Augusto Trein, o projeto dispõe
agropecuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em (art. I') que "o Poder Executivo poderá, através da CACEX, por
sociedade;
ocasião da emissão da guia de exportação ou documento cquiva.
b) aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 desta Lei; lente, optar pela Coll)pra de mercadorias a serem exportadas". Se·
c) necessidade grave c premente pessoal ou familiar;
guem dois parágrafos, determinando (§ I•) que a dita opção terâ
d) aquisição de equipamento destinado a atividadc de natureza validade por 48 (quarenta c oito) horas; e que (§ 2•) manifestando
autónoma;
o Poder Executivo interesse na aquisição das mercadorias a que sere·
e) por motivo de casamento do empregado do sexo feminino.
fere o caput do artigo, o exportador fica rã obrigado a vendê-las pelos
I fi - Durante a vigência do contrato de trabalho, a conta so· preços que houver declarado para fins de exportação.
mente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas
2. Objetiva a proposiçilo, segundo seu autor, "dar ao Governo
letrus b e c do item fi deste artigo.
mais um instrumento hábil que venha reforçar os de que já dispõe pa·
ra defesa dos interesses nacionais",
3. Diz, a seguir, expondo as razões da medida proposta, que o
subfaturamento nem sempre se apresenta cm sua forma mais sim·
(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.) pies, dircta e original. Pode estar disfarçado sob as clAusulas de um
contrato de Safes Aareement ou Jofnt Venture - e o projeto vem,
exatamente, criar dificuldades a essa prática,
PARECERES
4, Relembra, prosseguindo, advertência feita pelo Sr. José
Maria Vilar de Queiroz, ex-Chefe da Assessoria Internacional do
PARECERES N!s 60e 61, DE 1977
Ministério da Fazenda, às empresas multinacionais que operam no
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 80, de 1976 (n• 484- Brasil, "para que evitem munipufações de produtos nacionais no
B/75, na Casa de orleem), que dispõe sobre a opçio de compra mercado internacional, a tim de conseguirem transferências de lucros
para suas unidudes no exterior, ou outros práticas não aceitáveis no
pelo Poder Executfyo de mercadorias export,•els.
País".
5. Admite o texto justificador existirem empresas que pcrpc·
PARECER N• 60, DE 1977
tuam u prática costumeira de vender as mercadorias para si mesmas,
Da Comfosio de Economia
no exterior, por preços abaixo dos reais, numa disfarçada remessa de
Relator: Senador Ruy Santos.
lucros. Admite, inclusive, tratar-se de fato comum cp1 pafscs
I. Chegou, du Cümuru dos Deputados, o Projeto de Lei subdesenvolvidos, jú sob u utençilo de órgilos intcrnacionais'como a
n• 484·8, de 1975, que "dispõe sobre a opçilo de compra pelo Poder CEPA L eu própria ONU.
6. Prosseguindo nu exposiçilo das razões justiftcudorus, o autor
Executivo de mercadorias exportáveis". Nu outra Casa a proposição
mereceu parecer favorável das Comissões de Constituição c Justiça, du propositura fuz detalhada rcfcrênciu uo que ocorreu com a indús.
triu de celulose Borreguurd Sociedade Anônimu, no Rio Grande do
Economia, I ndústriu c Coml:rcio e de Finanças.

" ' Torça-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

Sul, que exportava celulose ni\o branqueada para a Noruega, sendo n
mercadoria destinada a uma empresa daquele pais detentora de seu
controle acionário. E como houve medidas governamentais com vis·
tas a sustar o procedimento ilfcito a empresa reagiu propondo a vcn·
da de suas nçõcs n grupos nacionais.
7. Alude ainda a justificação, que ora procuramos resumir, no
que se tem passado na área da soja. "Em 1973, até julho, o Brasil te·
ria exportado cerca de 1.800.000 toneladas de soja c derivados no prc·
ço médio de USS 110,00 a tonelada. Em julho c agosto, os preços
estavam cm USS 600,00 n tonelada c já' tcrfamos exportado 50%
(cinqUenta por cento) da nossa produçilo e outros 30% (trinta por
cento) aguardavam embarque, com preços estabelecidos ... Não·
fosse essa circunstância e n soja teria superado o café nas exporta·

18. Cabe ainda observar que a medida que o projeto veicula
niio gerará efeitos de qualquer espécie. no limite em que os preços de·
clarados pura os produtos n serem exportados coincidirem com os
preços vigentes no merendo. A compra, pelo Estudo, desses produtos
- como já ocorre no caso das importações - nuo minimizará
lucros, nem nfctnrá interesses.
O Projeto situa-se, em nosso entender, na boa linha da necessária defesa de nossos interesses cconômicos, na dificil conjuntura que
atravessamos c opinamos desse modo pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 1• de dezembro de 1976.- Jarbas p._.
rlnho.

PARECERN•61,DE 1977
Da Comlulo de Finança•

ções."

8. Alega o autor da proposição, finalmente, que o dispositivo
legal nela previsto virá dificultar a subfaturamcnto c outras ma·
nobras semelhantes, porquanto as empresas correrão o risco de,
utilizando-se desse instrumento, virem-se obrigadas a vender para o
Governo por preços abaixo dos reais, oque, certamente, lhes causará
prejuízos indesejados.
9. Admite que a CACEX pode exercer a fiscalização de preços
nas operações de exportação, mas essa possibilidade não vem
impedindo o subfaturamcnto. E a atuação da CACEX como órgão
de compra, observa também, não é uma inovnçilo, uma vez que jâ é
de sua atribuição faze-lo cm relação a importações, com o objctivo
de regular estoques.
10. Na Câmara, foi o projeto aprovado, com pronunciamentos
favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça - quanto a
constitucionalidade e juridicidnde - de Economia, Indústria c
Comércio c de Finanças, as três últimas quanto ao mérito.
11. Passando à análise da matéria sob o ângulo de enfoque des·
le Órgi\o Técnico fazemos n preliminar observação de que o Projeto
de Lei do Deputado Augusto Trcin envolve duas importantes questões polémicas que ocupam espaço no universo cconômico de nosso
tempo.
12. A primeira dessas questões diz respeito à interferência do
Estado na ordem cconômica. A medida sugerida confere a um organismo federal nova faixa de competência para exercer uma ação fis·
calizndora c de certo modo repressiva, se os fatos o exigirem, face a
trnnsações comerciais entre parceiros empresariais idcntificâveis
como pessoas jurídicas de direito privado.
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Relator: Senador Helvldlo Nuneo
Oriundo da Câmara dos Deputados (Projeto de Lei n• 484-B, de
1975), o Projeto de Lei n• 80, de 1976, "dispõe sobre a opçuo de
compra pelo Poder Executivo de mercadorias exportâveis".
Remetido à Comissão de Economia, o eminente Senador Jarbas
Passarinho, relator designado, produziu o substancioso voto de

ns.

lO a 14, mas que não foi acolhido por aquele Colcgiado,
Nomeado relator do vencido, o ilustre Senador Ruy Santos
prolatou parecer, do qual extraio o tópico final:
"Nilo se justifica o andamento do projeto oriundo da
Câmara. E: que a matéria já está tratada cm lei cm vigor. As·
sim, o art. 14, item IV, da Lei n• 5.025, de 10-6-66, diz que
compete à .. Cacex .. financiar a exportação ... , bem como
quando ncct:ss(lrio udquirir ou financi~.~r. por ordem e conta
do Tesouro Nacional, estoques de outros produtos exportá·
vejs,"

Na verdade, expurgado qualquer fator de ordem emocional, a
legislação atual já disciplina, com us cautelas devidas, o problema.
Assim, a referida Lei n• 5.025, de 1966, estabelece:
•••••••••• ' ••• o ••••••••••••••••••••• o' •••• ' . ' •••

"Art. 2• Compete ao Conselho Nacional do Comércio
Exterior...
' ' • • ' o • • • • • • • • • • o ' • • • • ' . o. o • • • • • • '

••••••••••••••

13. O segundo assunto com o qual se relaciona o projeto é apre-

II - adotar medidas de controle das operações do
comércio exterior. quando necessárias ao interesse nacional:

sença c a ação das empresas multinacionais no mundo atual. As
opiniões, como se sabe, dividem-se entre a afirmação enfática de que
essas empresas são nocivas aos países que as hospedam c uma outra
afirmativa, não menos enfática, de que são elas os grandes fatores
do progresso econômico hoje tão desejado e procurado por todas as
nações.

IV - formular as diretrizes básicas a serem obedecidas
na politica de financiamento da exportaçuo."

14. Não nos sentimos utrnfdos às posições radicais e não achamos que em assunto como este sugerido pela medida prevista no
projeto esteja cm julgamento o próprio capitalismo na sua essência
conceituai.
15. O desejável pura todos seria, sem dúvida, um comércio inter·
nacional livre, com um mecanismo de preços que funcionasse nos
bons ~lcgftimos cstfmulos da oferta e da procura. Isso, todavia, nilo
vem ocorrendo, como observa o autor da proposiçuo, alinhando
fatos, fatos, aliás, que qualquer brasileiro razoavelmente informado
~ro~=·

"Art. 14.... compete ao Banco do Brasil S.A., através
da sua carteira de Comi:rcio Exterior ...
I- emitir licença de exportação c importuçuo ...
li - exercer, prévia ou posteriormente, a fiscalização de
preços, pesos, medidas ...
IV - financiar a exportação e a produção pura
exportaçiio de produtos industriais, bem como, quando
necessário, adquirir ou finunciur, por ordem e conta do
Tesouro Nucional, estoques de outros produtos exportáveis."

.

16. Quanto às empresas multinacionais nuo silo elas, como nl·
guns acham, renlidados que ameçam em todo o Pais que as recebec nem, muito menos, agentes providenciais do progresso c do
enriquecimento, corretas c honestus em todos os seus procedimentos.
17. Mostra o autor do Projeto que, pelo menos no que se refere
às trunsuçiles entre us matrizes estrangeiras c us subsidiárias brusi·
lcirus envolvendo u exportaçuo de ulguns dos nossos produtos, preva·
lcce o exercfcio de umu prática nociva ao interesse de nossa ccono·

miu.

E mais adiante:

Face às razões expostas, pois, o purecer i: pela rejciçuo do projc·
to.
Saiu dus Comissões, 24 de março de 1977. - Paulo Brossard,
Presidente - Helvldlo Nunes, Relator - Ruy Santos - Wilson
Gonçalves - Ruy Carneiro - Evel,slo VIeira - Mattos Ldo Alexandre Coota- Braga Junlor- Domlclo Gondlm.

Março de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PARECERESN•s62,63 E64, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei d1 Cãmara n• 87, de 1976 (Projeto
de Lei n• 407-B, de 1975, na Casa de origem), que "dispõe
sobre I apllclçio obrlgatórll, em ltlvldldes aarlcolas, de plrte
dos recursos destinados a projetos na área da Amazônia Legal,
e dá outras providências."
PARECER N•62, DE 1977
D1 Comlssio de Agricultura
Relator: Senador ltalivio Coelho
O Projeto de Lei que vem no exame desl:l Comissão objetiva
aplicar, em atividades agrlcolas, vinte por cento, pelo menos, "do
total de recursos destinados a projetas a serem implantados na
Amazônia Legal, mediante utilização de incentivos fiscais."
A Proposição considera o atendimento de tal exigência condição olne qu1 non para a uprovuçíio de projetas, pela SUDAM.
Deixam de ser abrangidos pela norma impositivu os projetas
apresentados ao órgão de desenvolvimento regional até a data da Lei.
O art. 2•exige planejamento específico aprovado pela SUDAM,
para a aplicaçuo dos aludidos recursos. Todavia, a redução dada ao
dispositivo em apreço requer muis clareza.
Quanto ao mérito, explica o Autor da Proposição, Deputado
Jorge Arbage, que:
I - a agricultura na região amazónica escasseia, ao
ponto de a populaçuo consumir feijão, arroz, milho, nlgodi\o,
soja e outros produtos de primeira necessidade produzidos
fora da úrea:
2 - a importação de gêneros alimentlcios leva ao encarecimento o custo de vid~l do umazônidu, que percebe salário mínimo para atender despesas de alimentação, aluguéis,
vcstullrio, transporte, cducacão, suúde etc.:
3- o projeto propiciará novas oportunidades agrícolas
e criar<• mercado de trabalho que abrigará milhares de
famílias.
Do ponto de vista desta Comissão, o Projeto é: bom. O mundo
amazônico, de terras férteis, principalmente na faiKa de várzea, onde
é possível a implantação racional da agricultura de curto ciclo, nüo
pode ficar i1 mercê dn importação de gêneros alimentícios. Estudos,
realiz~1dos 01 decênios, ussinnlam que somente na foz do Amuzonus
pode ser produzido arroz de excelente qualidade e 'em quantidade
suficiente para abastecer o mundo. Publicações do antigo Instituto
Agronómico do Norte divulgam experiências nesse sentido.
Inexplicavelmente, o resultado das pesquisas parece ter sido
esquecido, e a agricultura da Amazônia permite o quadro desolador
que a Justificação do presente Projeto nos apresenta.
·
Convêm salientar que o POLAMAZÚNIA se preocupa com n
questão agrícola da Grande Região Norte. Chega mesmo a ser
catulogadu como prioritúria. E, se bem que a filosofia do planejumen·
to aluai procure desvincular percentagens setoriuis, é: razoável que,
pelo menos, vinte por cento dos recursos oriundos dos incentivos
fiscais sejam efetivumente aplicados nu utividude agrfcola da
Amazônia,

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei,
com u seguinte
EMENDA No 1-CA
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PARECER N• 63, DE 1977
Da Comlssio de Asountos Realonalo
Relator: Senador Renato Franco

.o projeto que vem

a exame desta Comissão obriga a aplicação
de vmte por cento (20%) pelo menos - do total de recursos desti·
nados a projetas económicos a serem implantados na área ama·
zônica- na exploração de atividades agrlcolas (art. 1•). E considera,
o atendimento da exigência, condição fundamental para aprovação
de projetas levados à Superintendência do Desenvolvimento da Ama·
zônia (urt. 1•, § 1•).
A aplicação dos aludidos recursos, na atividade agrícola (art. 2•)
dependerii, também, de plunejamento específico aprovado pela
SUDAM.
Caber(• uo Executivo regulamentar a matéria, no prazo de
sessenta dius (art. 3•).
A proposição é: de autoria do Deputado Jorge Arbage, que uti·
Jizu os seguintes argurncmos para justificá-la:
a) a agricultura amazônicn se encontra em situação cri·
tica:

b) a população regional se vê obrigada a consumir gêneros alimenticios produzidos cm outros Estados (como é o
caso do feijão, do arroz, do milho, do algodão, da soja etc.):
c) com a importação, eleva-se o preço das utilidades, o
que torna ~xtremamente diticil a vida do amazônida que, na
sua grande maioria, ganha salário mínimo;
d) grandes projetas pecuários estão sendo ,implantados
na Amazônia, enquanto a atividade essencialmente agricola é
desprezada:
e) por outro lado, o sistema empregado pela lavoura
regional é primitivo, o que absorve elevado índice de mão-deobra.
Na Comissiio de Agricultura, o projeto que mereceu aprovação
na outra Casa do Congresso foi considerado bom, ganhando, todavia, Emenda que lhe deu melhor redução ao art. 2•
Efetivamcnte, o Projeto do Deputado Jorge Arbage focaliza
aspecto da maior importância, do que se poderia denominar o

"drama amazônico".

·

Ãreu que tem condições de responder prontamente aos inves ..
timentos de capital, a Grande Região integrada pelos Estados do
Acre, Amazonas e Purú, Territórios Federais do Amupá, Rondônia e .
Roraima, além de parte dos Estados de Goiás, Maranhão e Mato
Grosso, ainda luta para sensibilizar a administração, no que toca à
produção, distribuição e comercialização de gõneros essenciais à
vida.
Técnicos de reconhecida capacidade há muito repetem as possi·
bilidades de largas faixas aluvionais, no que se refere à agricultura de
pequeno ciclo, principalmente, Entretanto, as observações viio ficando nos livros e jornuis ou se perdem nus conferências, palestras e
discursos, enquanto o caboclo, a gente dos seringais ou das vlmeas,
o habitante das cidades - todos são atingidos pela carõncia de
alimentos e pelo alto preço das utilidades,
Somos pela aprovação do Projeto, com a Emenda da Comissão
de Agricultura. Ele representa mais uma tentativa, mais um apelo,
em favor da Amazônia.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1976. - Cattete PI·
nhelro, Presidente - Renato Franco, Relator - Josi Gulomard Saldanha Derzl- Agenor Mari1- Gllvan Roch1,

Di:·se ao art. 2• u seguinte redução:
"Art. 2• A uplicaçiio dos recursos de que trata o urtigo
anterior depende da uprovaçilo pela Superintendência do
Desenvolvimento du Amuzôniu,"
Sulu dus Comissões, 17 de novembro de 1976.- Renato
Franco, Presidente em exerclcio -llallvlo Coelho, RelutarAdalberto Sena -Mendes Canale.

PARECER N• 64, DE 1977
Da Comlssilo de Finanças
Relator: Senador Ruy S1ntoo
I. Oriundo da C1imura dos Deputados, onde tomou o n• 407,
de 1975, de autoria do nobre representante puraense Jorge Arbage,

-I

668 Terça·felrn 29

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Março de 1977

embora o das enchentes, venha vez por outra, dizimar a lavoura.
Aliás, na Amazônia, principalmente após o início da construção da
Transamazônica, a agricultura tem se desenvolvido e a seu lado, a
"Art. I• Vinte por cento (20%), pelo menos, do total de
pecuária. Mesmo empresas internacionais como a Wolksvagem es·
recursos destinados a projetas a serem implantados na Ama·
tiio investindo no Pará. As terras são ótimas ~pesar de carregadas de
zônia Legal, mediante utilização de incentivos fiscais na ex· alumem que carecem de correçilo pela adubngem.
ploraçiio de atividades agrícolas,
S. Somos porém, contra a aprovação da emenda da douta
Comissão de Agricultura. Na Câmara, a Comissilo de Constituição e
Parágrafo único. O atendimento da exigência contida
Justiça apresentou emenda, quase com a mesma redução, aceita pe·
neste artigo é condição fundamental para .nprovaçila das
P.rojetos pela SUDAM, inaplicável tão-somente aos projetas · las demais Comissões e rejeitada pelo plenârio.
f; que a SUDAM, nos termos do artigo 10 da Lei n• 5.173, que a
apresentados até a data dá publicação desta Lei.
criou já tem essa atribuição. Coordena a elaboração e a execução dos
Art. 2• A aplicação de parte das recursos do projeto na
programas; fiscaliza o emprego dos recursos financeiros destinados
agricultura, na forma da artigo anterior, depende também de
planejnmento específico, obedecidas as exigências da ao Plano de Valorização da Amazônia.
Por outro lado o art. 2• do projeto já estabelece que "a aplica·
SUDAM.
Art. l• O Poder Executiva regulamentará esta lei den· ção de parte dos recursos do projeto na agricultura depende também
de planejamento especffico, obedecidas as exigências da SUDAM."
tro da praza de 60 (sessenta) dias.
6. Face ao exposto, somos pela aprovação do projeto e pela
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data da sua publi·
rejeição da emenda da.doutn Comissão de Agricultura. Salvo melhor
caçãa.
juizo.
Art. S• Revogam-se as disposições em contrário."
Sala das Comissões, 24 de março. de 1977.- Paulo Brossard,
2. No Senado, a proposição obteve pareceres favoráveis das Presidente - Ruy Santos, Relator - Ruy Carneiro - Braga Jdnlor
doutas Comissões de Agricultura e de Assuntos Regionais. Naquela, - Domiclo Gondlm - Evelialo VIeira - Mattos Leio - Alexandre
Costa - Lenolr Vargas,
o nobre Relator ltalívio Coelho diz:
"Do ponto de vista desta Comissão, o Projeto é bom. O
PARECERES N•S 65 E 66, DE 1977
mundo amazônico, de terras férteis, principalmente na faixa
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 75, de 1976 (n'
de várzea, onde é. possível a implantação racional da
1.135-B, de 1975, na orl1em), que acrescenta pari1raro ao
agricultura de curto ciclo, niio pode ficar à mercê da importa·
Artigo ll do Decreto-lei n• 55, de 18 de novembro de 1!166, que
ção de géneros alimentícios. Estudos, realizados a decênios,
"deDne a politica nacional de turismo, cria o Conselho Na·
assinalam que, somente na Foz do Amazonas, pode ser
clonai de Turismo e a Empresa Br11llelra de Turismo e d'
produzido arroz de excelente qualidade e em quantidade
outras provldêndas."
suficiente para abastecer o mundo. Publicações do antigo
Instituto Agronômico do Norte divulgam experiências nesse
PARECER N•65, DE 1977
sentido.
Da Comluio de Economia
Inexplicavelmente, o resultado das pesquisas parece ter
sido esquecido, e a agricultura da Amazônia permite o quaRelator: .Senador Ruy Santos
dro desolador que a justificação do presente Projeto nos
Em exame o Projeto de Lei da Câmara n• 75, de 1976, que visa a
apresenta."
estabelecer a obrigatoriedade de a EMBRATUR aplicar, "no mi·
E conclui pela aprovação de uma emenaa com a seguinte rcda· nimo 30% (trinta por cento) de seus recursos no financiamento à
construção e na ampliação ou reforma de hotéis populares, cuja diâ·
çãa:
ria (solteiro) não exceda a 10% (dez por cento) do valor do salário
"Dê·se no art. 2• a seguinte redação:
mínimo regional."
"Art. 2• A aplicação dos recursos de que trata o artigo
A proposição é justificada pelo estímulo que a mesma irá criar
anterior depende da aprovação pela Superintendência do
nos empresários do setor, para atendimento de categorias sociais de
renda módia e marginalizadas do processo turístico, em função
Desenvolvimento da Amazônia."
exntamente da estrutura hoteleira do Brasil estar voltada para as
A Comissão de Assuntos Regionais, através da seu Relator, o
camadas mais ricas da população, que suportam pagar altas taxas
nobre Senador Renato Franco, dentro das mesmas considerações da cobradas por essas empresas.
Comissão de Agricultura, além do projeta, aceitou também u emen·
Inicialmente cabe ressaltar que a vinculação da diária ao
da deste órgão técnico.
mencionado percentual, além de contrariar a Lei n• 6.205/75, que
Na Comissão de Finanças, é·mc o projeto distribuído.
proíbe a utilizaçilo do salário mínimo como base de valores monctá·
3. Amazônia Legal é uma expressão consagrada para designar
rio, deixaria de considerar os diversos fatores que determinam a
a Amazônia, a que se refere a Lei n• 5.173, de 27 de outubro de 1966,
formação de diárias.
delimitado pelo art. 2•.
Como se sabe, a fixaçilo de diárias é estritamente ligada no
investimento realizado, às condições econômicas c turísticas ao local
"Art. 2• A Amazônia, para os efeitos desta Lei, nbran·
ge a região compreendida pelos Estados do Acre, Pará e do empreendimento, ao tipo de turismo - de visitação ou de
Amazonas, pelos Territórios Federais do Amapá, Roraima e permanência- enfim, a diversos fatores de aferição de preços.
Por outro Indo, a política de turismo estâ orientada no sentido
Rondônia, e ainda pelas áreas do Estado de Mato Grosso a
de atender à construção e ampliação, nilo sô de hotéis, mas de outros
norte do paralelo de 16•, do Estado de Goiás a norte do
empreendimentos turísticos, com vistas a aumentar a permanência
paralelo de ll• e do Estado do Maranhão a oeste do
do turista nos locais visitados.
meridiano de44•."
Isso não impede que se conceda a pequenas c médias empresas
4. O projeto é de ser aprovado. A exemplo do que vem se todas as prioridades de apoio técnico e financeiro para a canstruçilo
verificando no Nordeste, visa-se estimular o desenvolvimento ugrfco·
de hotéis que, cobrando diárias mais baixas, possam incrementar o
lu, sempre posto de lado face o desenvolvimento industrial. f; que o turismo interno.
investimento nu indústria dá sempre lucros maiores c, nele não fica o
Assinale-se, finalmente, que está sendo estudada uma clussificainvestidor sujeito as irregularidades climàticas, E é de se aproveitar çilo de hotéis, segundo as condições de conforto oferecidas, para•
as possibilidades du regiilo, onde nilo se tem o problema da seca, estabelecimento das respectivas faixas de preços, visando,

chega, ao Senado Federal, o ProJeto de Lei n• 87, de 1976, com a se·
guinte rcdaçiio:

li

ii

ii

1:

li
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principalmente, à adoçilo de valores compatrvcis com a capacidade
financeira média dos assalariados brasileiros.
Vê-se, portanto que a proposiçilo, além de dcsncccssãrin, não
reúne as condições de oportunidade c conveniência que justifiquem
seu acolhimento.
Ante o exposto, opinamos pela rejelçio do projeto.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1976. - Renato Franco,
Presidente cm cxcrcfcio- Ruy Santos, Relator- Amon de MelloAeenor Maria - Franco Montoro, vencido - Benedito Ferrell'll Jarb11 Pawrlnho.
PARECER Nl 66, DE 1!177
Da Comlllio de Finanças
Relator: Senador Wilson Gonçalves.
O Projeto cm estudo objetiva estabelecer a obrigatoriedade de a
EMBRATUR aplicar, no mlnimo, 30% (trinta po~ cento) de seus recursos no financiamento a construção e na ampliação ou reforma de
hotéis populares, cuja diâria (solteiro) nilo exceda a 10% (dez por
cento) do valor do salàrio mlnimo.
A proposição originâria da Câmara dos Deputados, nilo mereceu a acolhida da Comissão de Economia do Senado Federal, por en·
tender que a mesma não se encaixava; a rigor, nas dirctrizcs econô·
micas traçadas para o setor turístico do Pais.
O referido órgão técnico do Senado Federal enfatizou que o
Projeto contraria dispositivos da Lei n' 6.205/15, que prolbc a
vinculação do salário mlnimo como base de valor monetârio, além
de sua inÓportunidadc cm face a estudos que visam a compatibilizar
os valores de diárias com a renda dos usuários de hotéis.
Do ponto de vista da competência que nos cabe examinar, a
matéria não implica cm aumento ou diminuição de receitas ou dcs·
pesas, visto que apenas objetiva discriminar percentual para ser
aplicado de acordo com normas especificadas.
De outra parte, ao estabelecer-se obrigatoriedade da aplicação
de, no mínimo, 30% dÓs recursos da EMBRATUR cm hotéis popula·
res, levando-se em consideração apenas a diária, criam-se condições
que podem baixar a produtividade da empresa estatal sem incre·
menta r o turismo interno.
Cremos que a fixação, cm lei, de percentual financeiro que deva
ser aplicado para desenvolver o potencial turístico de nosso Pais, cm
determinadas faixas de renda, tiraria a flexibilidade do organismo
encarregado do setor para melhor aplicar os seus recursos cm função
de uma demanda existente c em empreendimento com reais possibili·
dadcs,
Nilo obstante os altos e justos propósitos do autor, do ponto de
vista financeiro, somos levados a recomendar a rejeição do projeto,
em face de a curto prazo, incxistir resposta do mercado a tal imobilização financeira, principalmente levando-se cm consideração
alternativas de investimentos da EMBRATUR, cm Projetes com
maior retorno financeiro e de maior potencial turlstico.
Sala das Comissões, 24 de março de 1977. -Paulo Browrd,
Presidente - Wilson Gonçalves, Relator- Ruy Santos - Ruy Car•
nelro - Braga Júnior - Evelúlo VIeira - Mattos Leio - Alexan·
ire Costa - Domlclo Gondlm.
PARECERES NIS 67 E 68, DE 1!177
Sobre o Projeto de Lei da Cimara n' 6, de 1!177 (n• 2.381·
B/76, na orleem), que "autorlu a venda pelo Instituto Brasl·
lelro do CafE de Imóvel de sua propriedade, em Governador
Vaiadares, i Unlio",
PARECER N• 67, DE 1!177
Da Comlllio de Economia
Relator: Senador Dlnarte Mariz
Proveniente da Presidência da Repóblica, o presente Projeto de
Lei "autoriza a venda, pelo Instituto Brasileiro do Café, de imóvel de
sua propriedade, cm Goveroador Vnladares, 1\ União".
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Na qualidade de relator da proposiçilo cabe-me examinâ-la
quanto ao seu mérito.
Segundo os termos da Exposição de Motivos do então Ministro
de Estado da Indústria e do Comércio, que acompanha a Mensagem
Presidencial, essa venda scrâ feita no Ministério da Fazenda para fins
de instalação de Delegacia da Receita Federal.
Por tratar-se de alienação de bem patrimonial de autarquia fc·
dera!, in~re-se a necessidade de autorização legislativa.
Do ponto de vista econômico, poucos elementos existem no pro·
cessado para uma perfeita análise de tal operação, restando-nos
admitir, na credibilidade que deve ser mantida aos órgãos que admi·
nistram a Receita Federal, a procedência da medida, à vista dos
constantes aperfeiçoamentos desenvolvidos nesta área, os quais têm
permitido maiores recursos ao Tesouro e, conseqUentemente, viabi·
lizado inúmeros projetes de política governamental.
Dessa forma, somos pela aprovação do Projeto de Lei de inicia·
tiva do Senhor Presidente da República.
Sala das Comissões, 23 de março de 1977.- Marcos Freire, Prc·
sidente - Dlnarte Mariz, Relator - Roberto Saturnlno - Milton
Cabral- Aupsto Franco- Vasconcelos Torres- Domlclo Gondlm
- Otalr Becker - Franco Montoro.
PARECER N•68, DE 1977
Da Comlllio de Finanças
Relator: ·Senador Ruy Carneiro
Com Mensagem do Chefe do Poder Executivo é submetido à
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 51 da
Constituição, projeto de lei que autoriza a venda pelo ln.stituto Brasileiro do Care de imóvel de sua propriedade, cm Governador Valadares, à União.
A Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Indústria e
do Comércio, anexada à Mensagem Presidencial, ressalta que o imó·
vcl a ser vendido se destina à instalação da Delegacia da Receita Fc·
dera!,
Procedida a avaliação do imóvel em CrS 1.381.845,00 (um
milhão, trezentos c oitenta e um mil e oitocentos c quarenta c cinco
cruzeiros), conforme consta da mencionada Exposição de Motivos,
os órgãos competentes do Ministério da Indústria e do Comércio
manifestaram-se favoravelmente à venda do imóvel para abrigar a
Delegacia da Receita Federal no Município de Governador Vala·
dares, cm Minas Gerais.
·Tratando-se de transferência de bem patrimonial do Instituto
Brasileiro do Cafi:, torna-se imprescindível a ÍIUtorização legislativa:
No âmbito da competência regimental desta Comissão de Finanças, nada temos a opor ao projeto.
Â vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara ora sob exame.
Sala das Comissões, 24 de março de 1976. - Domlclo Gondlm,
Presidente - Ruy Carneiro, Relator - Bra1a Junlor - Ruy Santos
- Wilson Gonçalves - Alexandre Costa - Mattos Leio - Evelislo
Vieira- Lenolr Vare••·
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O Expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que serâ lida pelo Sr. 1•-Sccretãrio.
~lida a seguinte
Brasília, 25 de março de 1977.
Exm• Sr.
Senador Petrônio Portella
DO. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Solicitamos de Vossa Excelência que proceda a substituição do
nobre Sr. Senador Adalberto Sena, na Comissão do Distrito Federal,
pelo nobre Sr. Senador Itamar Franco.
Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência os nossos
protestos de alto apreço e estima. - Uzaro Barbou, Vicc·Lfder do
MDB.
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O SR. PRt:SIOENTE (Petrónio Portcllo)- A substituição será
Feita de acordo com a solicituçilo do Líder.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Scnudor.Lourival Baptista, por ccs·
são do Senador Renato Franco.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
"
O eminente Presidente Ernesto Geiscl submeteu 1l apreciação
do Congresso Nacional projeto de lei assegurando a todos os traba·
lha dores 30 dias de fé:rins ao uno. Esta é:, sem dúvida, uma medida de
largo alcance social, tendo cm vista a necessidade de lazer pura os
que trabalham. Congratulo-me com o Chefe do Governo c o ilustre
Ministro Arnaldo Príeto pela medida, concretizada cm termos Iúci·
dos e.objetivos, inclusive propiciando que o empregado opte por fé:·
rias de 20 dias, recebendo, conseqUentemente, cm dinheiro, a quantia
correspondente aos outros lO dias, numa providência que permitirá
a muitos obterem recursos de que não dispõem para o gozo das
lerias.
Aplaudo o Governo c felicito os trabalhadores por mais essa
conquista, de inquestionável importância.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com mui·
lo prazer,
O Sr, Benjamim Farah (MDB - RJ) - Estou solidário com
V. Ex• nesse aplauso. Toda vez que o Governo tomar uma iniciativa
de interesse coletivo, receberá o nosso apoio. Nós, aqui no MDB,
não fazemos oposição no Brasil. nem ao povo fazemos oposição
programática. Quando notamos que as medidas nilo interessam ao
povo, estamos contia, como naquele caso dos Cr$ 2,00 da gasolina,
o do confisco obrigatório,' Lutamos, aqui, hcróicamentc, c, depois,
aplaudimos a decisão do Governo. Os Ministros fizeram uma longa
pregação, através do rádio c da televisão, sobre a matéria, e o Senhor
Presidente observou, com sua sensibilidade de estadista que ê, que
tal providência era inconveniente e incompatível com a vontade
popular. Então, deu o ·recuo c aboliu aquele confisco, o que, aliás,
merece o nosso aplauso. No caso das férias de 30 dias, de que V. Ex•
está falando, não só V. Ex• merece o nosso apoio como, também,
quero ponderar que essa lcm sido uma luta nossa, desde o tempo de
Deputado, Infelizmente, nào podemos fazer aquilo que queremosfazemos o que podemos. Essa foi uma luta longa, mas, afinal, o
Governo compreendeu que a medida i: necessária, humano, c tem
um grande sentido social. Dai por que recebe, igualmente, os nossos
parabéns.
O SR, LOURJVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra·
to, eminente Senador Benjamim Farah, por esse depoimento que dá,
Também, sei que V. Ex• é um interessado no assunto, e aplaude o
Presidente da República, nesta hora em que achou necessário c
oportuno o encaminhamento da Mensagem ao Congresso Nacional,
concedendo férias de trinta dias ao trabalhador.
O ensejo me propicia recordar ter sido um dos que sempre se ba·
teram pela concessão de férias de 30 dias a todos os trabalhadores.
Nesse sentido apresentei, cm I962, projeto de lei h Cúmnra dos
Deputados, que là teve o n• 4.629/62. Pela tramitação rápida e apro·
vuçilo desse projeto, bati-me com persistência, conforme vàrios pro·
nunciamcntos que nz da tribuna daquela Cusa. Infelizmente, nilo se
concretizou a idêiu, nilo logrando nprovaçilo o projeto, cspccialmen·
te por nele se opor o Executivo de cntilo. Em discurso que liz nu Cil·
mura dos Deputados, no dia 3 de maio de !963, insistindo na apro·
vaçilo do Projeto n• 4.629, dizia eu:
"Nilo /:justo que, numa l:pocn de profundas transforma·
çõcs sociais, só os trnbalhudorcs fiquem desprovidos de um
pcrfodo de descanso idêntico ao da maioria das categorias
dos assalariados. Tais motivos levaram-me a apresentar esse
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projeto. Estou certo de que os trabalhadores bra~ilciro~ vêem
nele u concretização de um dos seus ânscios. Lutarei para vc·
lo uprovudo nesta Casa, pois i: medida que se impõe, pela justiça e oportunidade,"
Sr. Presidente, as Férias de 30 dias, já naquela ~poca, tinham
aprovução de alguns selares de nossa indústria c comércio. Mas encontrava forte rcação, alegundo-se que da sua concessão decorreriam
õnus pura a economia, já sobrecarregada de encargos de toda ordem,
Nunca pensei dessa forma, pois a saúde frsica c mental do tra·
balhador í: fundamental pura a produtividade. E Férias de 30 dias
asseguram o descanso necessário, conforme é comprovado cicntín·
camente, ruzào da posição por mim assumida, cm 1962, hã 15 anos
utrús, portanto. Admito que as dificuldades de toda c~pécic surgidas
no Pais, c com as quais se defrontou o Governo Castcllo Branco,
desaconselhassem, na época, a udoção de férias de 30 dias. lnclu~ivc
porque problemas sociais mais graves c urgentes desafiaram os govcr·
nos revolucionários, c só o êxito por estes alcançado permite que,
agora. o eminente Presidente Geisel tome a decisão de garantir mais
esse beneficio ao trabalhador brasileiro, cm mais uma clara mostra
de sua preocupação dominante com o bcm-estar do homem bra·
silciro. Eis por que rejubilo-me com a decisão, aplaudindo-a, expressando minha solidariedade ao Chefe do Governo c congratulando·
me com os trabalhadores por mais essa importante conquista.
Congratulo-me, ainda, pela oportunidade que vai ter o Congresso Nacional de examinar o Projeto, com a objctividade c a cxpcricn·
cia decorrentes da atividade politica dos parlamentares brasileiros.
Sr. Presidente, pela sinceridade que me inspirou, na época, à
iniciativa de meu projeto, solicito a V. Ex• que se digne a autorizar
que fuça parte integrante deste meu pronunciamento o Projeto
n• 4.629, que apresentei cm 10 de agosto de 1962, na Câmara dos
Deputados,
Era o que tinha u dizer. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI·
VAL BAPTISTA. EM SEU DISCURSO:

PROJETO N• 4.619- 1961
Modifica • duraçio de férias dos empr'ladoa IIUjellos i
Consolldaçio das Leis do Trabalho, e d' outras proYidfnclal.
(Do Sr. Lourival Baptista)
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As alíneas a, b c c do artigo 132, da Consolidação das
Leis do Trabalho, que tratam da fixação dos perCo dos de férias de
empregados, passam u ter a seguinte rcdaçãp:
a) trinta dias corridos aos que tiverem ficado à disposição do
empregador durante os doze meses e nilo tenham dado mais de seis
faltas ao serviço, justificadas ou não, nesse mesmo pcrfodo;
b) doze dias úteis, aos que tiverem ficado à disposição do
empregador por mais de duzentos e cinqUenta dias cm os doze meses
do uno contratual;
c) doze dias úteis, aos que tiverem ficado à disposição do cmprc·
gado r por mais de duzentos dias.
Art. 2• O urtigo !40 da Consolidaçilo das Leis do Trabalho
passa a ter u seguinte redução: "0 empregado, cm gozo de férias, terá
direito A rcmuneruçi!o que perceber quando cm serviço, bem como às
gratificações de comissões permanentes e quaisquer outros adi·
cionais consagrados petas empresas a q uc se acha vinculado desde
que conte mais de vinte c quatro meses de serviço".
Art. 3• O urtigo 141 da Consolidaçilo das Leis do Trabalho
passa a ter u seguinte rcdnçuo: "0 pagamento da importância de que
trutu o urtigo 140 da CLT serlt feito ali: a véspera do dia cm que o
empregado entrar em fi:rias no que tange ao salllrio podendo a parte
de comissões ou quaisquer adicionais ser paga atê cinco dias após o
término dus mcsmus .. ,

\
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Art. 4• O urtigo 144 du Consolidação das Leis do Trabalho
passa u ter a seguinte rcduçilo: "No cuso de fulência, concordatu ou
concurso de credores, u importünciu devida pelo empregador,
referente u férias de empregados, constituirá crédito privilegiado,
devendo o juiz encarregado do feito tomar us providências cabíveis
pura u liquidação desta parte no menor espaço de tempo possível".
Art. S• Esta lei entrar{! cm vigor nu dutu de sua publicação,
revogadas us disposições cm contrúrio.
Sul a dus Scssties, lO de agosto de 1962.- Loud~ni!Jnpti5tu.
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Hamem pobre. depois de casado continuou a residir cm sua
fazenda "Laranjeiras", no Município de Bananeiras, cuidando das
suas culturas de cufó c cereais. Em 1904, aos 26 anos de idade, foi
golpeado pela perda da esposa a quem ardentemente amara, c
entrega-se aos estudos, no trabalho c uformação moral c intelectual
de seus lilhos, pura que o continuussem quando chegasse o término
daquilo que clechamuvu "u porte perecível. do meu ser".
O Sr. Benjamim Fauh (MDB- RJ)- Permite V, Ex• um
:tp:trtc?

JustJncaçio
Este projeto vem consagrar o que jlo vem sendo seguido pura os
servidores públicos c grande número de empresas privudu, no Brasil.
Os especialistas cm questões de trabalho, os psicólogos c os estu·
diosos da produtividade estão unânimes nu necessidade de um mês
de descanso por uno pura aqueles que sr dedicum uo trabulho em
tarefa permanente. A mudunçu de ur, o de<eunso espiritual cu pos·
sibilidudc de o trabalhador vir u pussur muis alguns dias com suu
família, sempre sucrificudu nu ussisti:nciu principalmente nos
maiores centros urbanos suo as bases deste projeto, Acreditamos no
espírito de justiça social dos ilustres Deputados que compõem as
Comissões Técnicas encarregadas de examinar o assunto. As modifi·
caçõcs feitas cm outros urtigas da Consolidaçuo das Leis Trabulhis·
tas apenas vé:m garantir em mui or esculu, o pugumento das fi:rius.
Sala das Sessões, lO de agosto de \962.- Lourl•al Baptista.
O SR. !'RESIDENTE (Peorônio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O povo paraibano vibra de entusiasmo, contogiudo pela alegria
das comemorações do centenário do nascimento de um dos maiores
vultos da sua História Político-Administrutiva!
Nilo sei como agradecer a Deus, a oportunidade que me con·
cede de comparecer hoje a este plenário, para, com profunda
emoção, homenagear a memória do ex-Presidente Solon de Lucena,
que governou a Paraíba de 1920 a 1924, realizando uma grandiosa
obra administrativa, cuja memória, tão cura para a Paraíba,
continua a ser cultuada com carinho o mais sincero e afeto o mais
enternecido.
Desejo associar-me, cm meu nome pessoal c cm nome do meu
Partido, às homenagens que foram prestadas, durante a semana
passada, no período de 21 a 27 do corrente, pelo Governo do meu
Estado e o povo paraibano à memória do bom, do inolvidável c
incsquccfvcl Soloit de Lucena.
Em entrevista ao jornal A Unlio, órgão oficial do Estado da
Paraiba, cm 24 de outubro de \924, José Américo de Almeida já
dava o seguinte depoimento sobre esse notável homem público parai·
bano:
"Nunca vi uma lirmcza mais serena. Como é: falsa a ver·
silo de sua timidez. Só lhe conheci um medo nos dois anos de
nossa comunhilo de vistas: o terror dos seus escrúpulos. Tudo
mais era de uma decisão innexfvel. Era o poder da vontade
consciente de quem sabe querer, sem gritar, eu quero. Muitos
· se perdem na vertigem dus alturas. Mas ele subiu para se apre·
sentar mais puro. Quando podia ter tido o orgulho da prepo·
tênciu, teve a humildade da tolcrioncia. Quando obscuro, cru
bom: quando poderoso foi melhor."
Solon de Lucena nasceu cm 27 de março de 1877, na Fazenda
Roma, Município de Bananeiras, nu Paraíba. Teve a infelicidade de
perder seus pais ainda cm tenru idade. Era nlho de Virgínia Barbosa
de Lucena e Amélia Flora de Lucena, ambos descendentes de tradi·
cionais famflius peraumbucanas, radicadas na Paraíba.
Em 1896, contraiu núpcias com Cristina de Albuquerque Pe·
drosa. Desse consórcio houve seis nlhos: Virgínia, Severino, Maria,
Paulo, Lili c Luíza.

O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Com muito prazer.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V, Ex• está me fazendo
recordar um fato muito caro uo meu coração. Fiz os três últimos
anos do curso ginusiul nu Cidade de Campo Grande, cm Mato
Grosso, terra do nosso querido Senador ltalfvio Coelho, que no mo·
menta estio junto a nós. Tive um professor paraibuno. Permito-me
trazer ao Plenário c registrar nos Anais .do Senado Federal o nome
desse professor. ~ um desses professores que vivem no interior,
completamente desconhecidos, mas permanecem venerados na lcm·
brançu dos seus ex-alunos. Chamava.sc Severino de Queiroz, um
paruibuno, Major da Polícia, mas um homem muito culto, Tive a
honra e a alegria de ser seu aluno. E ele citava constantemente trés
nomes paruibanos, em que se lixava sempre, quando se. referia às
vúrius personalidades do nosso País. Eram eles: Epitácoo Pessoa,
Solon de Lucena e José Américo. Sobre Solon de Lucena, falava com
palavras carinhosas, porque era um homem que se havia feito com
muito esforço, dinâmico, profundumcntc humano. Para esse ex·
Governador da Paraíba, tinha ele os mais rasgados elogios. Ex·
Governador, não?
O SR. RUY CARNEIRO (MDB - PB)- Exatamcntc, govcr·
nau ele a Paraíba de \920 a 1924.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- ~a ligara c obra desse
cxtruordindrio brasileiro que V. Ex• truz aos Anais do Senado. ~
uma ulcgriu muito grande dar a minha solidariedade a V. Ex• ~cm·
bro-me desse professor, cujo nome deixo também para os Anaos. ~
uma modesta homenagem a um querido professor, tão carinhoso,
tão bom, tão culto que, com a sua inteligência c aquele. cora9ão largo
incutiu na minha memória ensinamentos prccoosíssomos de
Português, colocou nu minha mente -lã naquela cidade tão distante
- a História da Literatura, escrita por Silvio Romero c, uma porção
de livros preciosos de que tomei conhecimento através desse
Professor, o Major Severino de Queiroz. Homem respeitado, ·qucri·
do, um paraibano que tinha por Solon de Lucena essa veneração
enorme ao grande cidadão da Paraíba, cujo centenário de nasci·
menta V. Ex• hoje truz, também, pura os Anuis do Senado. V. Ex•
que ê um grande companheiro c, está aqui fazendo sempre estas fixa·
ções, este registro extraordin6rio, trazendo para esta Casa, para o
conhecimento do Senado e do País, ou melhor, rememorando essas
ligurus que devem ser lembradas, como um exemplo para a nossa
mocidade, pura aqueles que querem, que sonham, com um Brasil
grande, um Brasil feliz c um Brasil independente. Dou os parabéns a
V, Ex• com n minha solidariedade c esse aparte que me troux~, tam·
bé:m, uma recordação, o nome do meu Professor, Scvcrono de
Queiroz.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB) -Agradeço o aparte
do ilustre representante do Estudo do Rio, Senador Benjamim Farah
que, como sempre, elogia, focaliza, us liguras que o ajudar~m na
vida, pois um professor tem papel excepcional nu vidu do ;ovem.
V. Ex• cita um puruibuno que, nus acolhedoras terras de Muto
Grosso, foi professor de V, Ex•, c exulta o nome do ex-Presidente
Solon de Lucena, cujo centenário de nascimento e<t<lU neste
momento exultando.
O Sr. Mauro Bcne•ldes (MDB- CE)- Permite V, Ex• um
apurtc?

..

67% Terça-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB) -Com prazer, nobre
Senador.
O Sr. Mauro BeneYides (MDB ...,. CE) - Nobre Senador Ruy
Carneiro, como nordestino, desejo associar-me à homenagem que
, V. Ex• presta a Solon de Lucena, pela passagem do seu centenário
de nascimento. Como vulto marcante da História Politico-Administrativa da Paraíba, o saudoso homenageado de hoje recebe o testemunho do reconhecimento de seus cocstaduanos, dos quais V. Ex~. é
brilhante e legítimo intérprete; Gostaria de neste aparte ao seus discurso, Senador Ruy Carneiro,levar aos descendentes de Solon de Lucena, notadamcntc ao seu neto, Deputado Humberto Lucena, o
preito do meu profundo respeito cm consonância com os mais caros
sentimentos do povo paraibano.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB - PB)- Agradeço ao ilustre
representante do Ceará, Senador Mauro Benevidcs, seu aparte carinhoso, que bem deOne as afinidades espirituais e afetuosas que li·
gam aqueles que nasceram no Ceará aos que nasceram na Paraíba.
Muito obrigado a V. Ex•, Senador Mauro Benevides.
O Sr. Wll110n Gonçal'o (ARENA- CE)- V. Ex• me permite
um nparte?
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Com muito prazer,
Senador Wilson Gonçalves.
O Sr. Wilson Gonçabo (ARENA - CE)- No momento em
que V, Ex•, num instante de rara felicidade, ocupa a tribuna do
Senado para reverenciar a memória de um dos mais eminentes n!hos
da Paraíba, desejo solidarizar-me com V. Ex• quando enaltece, nesta tarde, a figura de Solon de Lucena, que foi pelas suas qualidades
pessoais, pela sua modéstia e pelo seu valor uma das Oguras mais des·
tacadas da politica daquele glorioso Estado nordestino. Principal·
mente pela singeleza da sua personalidade, pela modéstia e pelo va·
lor de seu temperamento exerceu os mais destacados cargos da vida
pública parai bana, e ainda hoje, como V, Ex• demonstra nesta Casa,
a sua memória é reverenciada como tributo de inteira justiça à ação
daquele ilustre paraibano. Quero, portanto, congratular-me com
V. Ex• e por seu intermédio com o glorioso Estado da Paraíba.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB - PB) - Sinceramente
reconhecido à solidariedade do grande representante do Estado do
Ceará, Senador Wilson Gonçalves, a esta homenagem que nilo é minha, mas que pertence à Paraíba, Nesta tarde, aqui, no Senado
Federal, fala o humilde representante da Paraíba, mas o faço em
nome daquela terra à qual Solon de Lucena prestou os mais assinala·
dos serviços, realizando um Governo de honestidade, de trabalho, de
operosidade e, sobretudo, porque foi ele quem realizou uma das mais
importantes obras, para uma Capital, a da rede de esgotos, pois a
canalização das suas águas foi feita por Solon de Lucena, no curso
do seu Governo.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• está falando em
nome de todo o Senado.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Muito agradecido
ao Senador Wilson Gonçalves. Agradeço também a V, Ex•, Senador
Benjamim Faruh, pela sua generosidade.
Em !90S, rumou para Salvador, na Bahia, anm de reiniciar os
estudos. há muitos anos interrompidos.
Em 1907, já de volta a Bananeiras, era ele agricultor, mestre·
escola c estudante de Direito. O professor primário, que ele era nessa
época, foi sempre motivo de orgulho c emoção, em suas recordações.
Ingressou na vida pública cm 1913, pelas miles fortes de seus pa·
rentes e amigos, os irmãos Epitácio Pessoa c Antônio Pessoa.
Exerceu cm Bananeiras os cargos de lnspctor ·Federal de
Meteorologia c de Agente da "Economizadora Paulista" e "União
Mútua", de Silo Paulo.
Veja o Senado que um homem como Solon de Lucena, tendo
exercido cargos modestos como estes, conseguiu projetar-se na vida
público. grnças aos seus méritos.
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Quando Presidente do Estado o Dr. Antônio Pessoa, Solon serviu como Diretor do Lyccu Paraibano, sempre ensinando, sempre
orientando a mocidade parafbana.
Eleito Deputado Estadual por duas Lcgislaturas, foi Presidente
da Assembléia Legislativa, assumindo cm 1916, por imposição constitucional, a Presidência do Estado, durante três meses, cm substituição ao ,.Presidente Antônio Pessoa, que entrou em gozo de licença
para tràtamcnto de saúde, terminando assim o mandato daquele
eminente conterrâneo. Em 22 de outubro do mesmo ano transmitiu o
Governo do Estado· ao Presidente eleito, Dr. Francisco Camilo de
Holanda. Foi Sccrctârio-Geral do Estado na gestão de Camilo de
Holanda c, ainda naquele ano, elegeu-se Deputado Federal.
Indicado pelo eminente paraibano Epitãcio Pessoa, assumiu a
chena do Partido Republicano, na Paralba.
O Sr. Br1111 Jdnlor (ARENA- AM)- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Com muita satisfação, Senador Braga Júnior.
O Sr. Bra1a Jdnlor (ARENA- AM)- Nobre Senador Ruy
Carneiro, solidarizamo-nos com a homenagem que V. Ex• presta a
um dos vultos nacionais que relevantes serviços prestou, não só à sua
terra natal, mas a toda a Nação brasileira, em especial ao meu
Estado, o Amazonas. E, em tributo aos relevantes serviços de Solon
de Lucena, temos uma unidade escolar com o seu nome, para que se
torne imorredoura a saudade desse ilustre brasileiro na memória de
todos os amazonenses.
O.SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Agradeço o aparte
do ilustre representante do Amazonas, Senador Braga Júnior. Por
sinal- c V, Ex• verá mais adiante, nesta humilde oraçilo que estou
pronunciando cm homenagem ao Centcnârio de Nascimento do Pre·
sidcnte Solon de Lucena - o Estado da Paralba, no governo de
S. Ex•, foi solidário com uma dificuldade por que passou o glorioso
Estado do Amazonas.
Sr. Presidente, em 1920 Solon de Lucena foi eleito Presidente do
Estado, pelo Partido Republicano, para o quadriénio 1920-1924.
Como nosso representante na Câmara dos Deputados, teve
atuação eficicntíssima, obtendo do Governo do grande e inesquecível Epitâcio Pessoa, imensos beneficias para a Zona do Brejo paraibano, como: criação, construção c instalação do "Patronato Agrí·
cola Vida! de Negreiros" em sua terra natal, a cidade de Bananeiras:
as construções das Rodovias Bananeiras-Araruna: BananeirasPirpirituba-Belém; Borborcma-Scrraria; Borborema-Pilõcs de
Dentro e Bananeiras-Arara; ampliação dos Açudes "Arara" e
"Pedra D'Água", e ainda a construção de três barragens no então
Distrito de Dona Inês, hoje norcsccnte Municlpio.
Solon de Lucena governou o Estado por todo o perlodo do seu
mandato, e, durante os dois primeiros anos de sua administraçilo,
teve o apoio irrcstrito do então Presidente da República Dr. Epitâcio
da Silva Pessoa.
Como Presidente do Estado, Solon defendeu de modo incan·
sâvel os interesses paraibanos. Epitácio, que nele depositava
absoluta connança, fê-lo seu representante nato na atuação das
Obras Contra as Secas, em toda a Parafba.
Governando a sua terra, o saudoso Presidente Solon de Lucena
teve a rara felicidade de presidir, na Parafba, as marcantes e
suntuosas solenidades comemorativas do Ccntenârio da lndependên·
cia do Brasil, "cujas festividades redundaram em uma deslumbrante
exposição de arte e civismo", conforme foi dito, na época.
Na Capital do Estado, instituiu o Serviço de Esgotos - obra
que marcou, nu realidade, a grande administração de Solon de Lu·
cena - ampliou, consideravelmente, o abastecimento de âgua. Obra
executada pelo notâvel Engenheiro mineiro Saturnino de Brito, que
marcou como a maior iniciativa da sua fecunda e honesta admi·
nistraçilo. Com a colaboração encientfssima do diniimico Prefeito
Walfredo Guedes Pereira, até hoje considerado um dos melhores prc·
feitos que a Capital puraibana já teve, promoveu o embelezamento e
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restauração completa do Parque Arruda Câmara: construiu o
Certa vez, falando nos membros da Assembléia Legislativa do
Parque da Lagoa- hoje denominado Parque Solon de Lucena; cons·
Estado, num vibrante improviso, exclamou:
truiu as Praças da Independência e Vida! de Negreiros; promoveu a
"Eu tenho dado exemplo dessa docilidade politica c
modernização do Bairro de Tambill, com o alargamento de várias
partidária.
Entretanto, não quero eximir-me dos meus
ruas; criou a Academia de Comércio Epitácio Pessoa e construiu o
pecados, pois eu próprio reconheço tê· los c muitos. Diz-me,
seu edifício próprio. Ajudou com grandes recursos financeiros ao
porém, a consciência que eles não são mortais. Silo falhas, fa·
notável c opcrosissimo Prefeito Guedes Pereira, dotando a Capital
lhas que se cometem impensadamente e as falhas silo huma·
do Estado de inómeros melhoramentos inadiáveis, como os anterior·
nas. Posso afirmar que jamais as cometi de ânimo prepeter·
mente enumerados e, principalmente, a abertura e loteamento do im·
minado. Mas, se tenho pecados graves, desejo penitenciar-me
portante Bairro do Montepio.
agora que estou diante de um tribunal, composto, não só de
Conseguiu do Governo Epitácio Pessoa a construção dos cdi·
homens de meu Partido, como também de outros que têm ou·
fícios dos Correios e Telégrafos- uma obra suntuosa, impcrcc!vcl,
tru orientação partidária, Apontai-me as minhas falhas que
um prédio extraordinário, situado na Praça Pedro Américo, em João
cu bem desejo corrigir-me e nunca persistir no erro,"
Pessoa, indiscutivelmente uma cidade. muito bonita, obra construldn
pelo Engenheiro Militar Coronel Otto Khun, e pelo Capitão de Enge·
Dirigindo-se aos operârios, dizia certa vez:
nharia Tupper de Carvalho, como também a construção do antigo
"Começo dizendo que vos deveis amar sempre uns aos
Quartel do 19• Batalhão de Caçadores, depois 22• BC e, atualmente,
outros. Fazei sempre de harmonia as vossas relações de
IS• Regimento de Infantaria, no Bairro de Cruz das Almas.
convívio no trabalho. Nunca pretendais ter o que não vos
No seu Governo, Solon de Lucena ainda construiu obras de
cabe, nunca procurais possuir aquilo que esteja além do
grande envergadura social, como a Colônia de Alienados Juliano
vosso direito, Nunca vos deixeis levar pelos contumazes pes·
Moreira e fez a doação de uma grande área de terreno para a edifi·
cadores de águas turvas que se aproveitam do sol posto dos
cação do Orfanato Dom Ulrico, que já beneficiou milhares de
governos para acender à aurora das vitórias o facho duvidoso
crianças e continua ajudando a amparar os menores órfãos de minha
da hipocrisia e da falsidade."
terra. Aliás, aquela benemérita Instituição foi obra de um adversário
do Presidente Solon, o saudoso Desembargador Heráclito Cavai·
Em Solon, a doutrina espirita influenciou em muito a sua orcnnti Monteiro. Colaborou lealmente com a obra administrativa do ganização moral. As posições não lhe retiraram a humildade nata.
Presidente Epitácio Pessoa, nos grandes empreendimentos levados a
Valia por si, conõava nas forças poderosas de sua formação espi·
efeito no interior do Estado, como sejam: estradas de ferro de peneritual.
tração; grandes, pequenos e médios açudes, além da construção de
Sabia ser amigo atê: ao sacrifício pessoal. No entanto, não aceita·
tanques, poços tubulares e silos para armazenagem de cereais, em
va solicitações em que fossem colocados os interesses privados acima
vários M unicipios do Estado.
dos deveres da retidão e da justiça,
A intelectualidade paraibana recebeu sempre o incentivo de
Nada como o sofrimento c a fé em Deus para burilar o carâter
Solon de Lucena. Como homem inteligente que era, procurava aliar·
de um homem. Solon de Lucena foi um destes predestinados que o
se aos intelectuais e prestigiá-los, Por isso mesmo, reunia o que de Criador manda de tempos em tempos, para melhorar a índole e a
mefhor havia em matéria de intelectualidade paraibana, para
vida dos que com ele conviviam.
incentivar, sobretudo, a mocidade da nossa terra, Através de A
Veio a falecer no dia 4 de abril de 1926, dois anos após ter dei·
Unlio, o velho e conceituado jornal de nossa Capital c órgão oficial xndo o. Governo do Estado, em sua estância Pedra D'Água, em
do Estado, foram editadas várias obras, principalmente de escritores Bananc~ras, encravada na Zona do Curimataó, região que ele adora·
c poetas paraibanos, destacando-se entre os autores de vulto: José vn pela solidão e amenidade do clima.
Américo de Almeida, Celso Mariz, Monsenhor Pedro Anisio
Em 13 de maio desse mesmo ano, em missiva dirigida ao ilustre
Dantas, Alcides Bezerra, Álvaro de Carvalho e outros notáveis cscri· Professor Álvaro de Carvalho, de saudosa memória, o ex-Presidente
tores da Paraíba. Também com a ajuda do Governo foi editada a Epitácio Pessoa, falando da morte de seu devotado c leal amigo Solon
excelente revista Er1 Novo, que marcou o inicio da literatura moder· · de Lucena, disse:
nistn no Nordeste brasileiro.
"Nele perdi um dos meus mais dedicados amigos '- leal,
Além da proveitosa e profícua administração, condicionada aos
carinhoso, devotado atê: no sacrifício- e num tempo em que
parcos recursos do Erário, o Presidente Solon de Lucena ainda
os momentos se contam por desilusões, bem pode o Senhor
ajudou, financeiramente, o Estado do Amazonas, cm hora de
avaliar o quanto me pungiu esta perda. Mas, não é só à fami·
extrema necessidade. Por ter sido o ónico Governo, na época, a
lia, aos amigos, a mim que ele faz falta: o Estado vê-se pri·
atender o apelo daquele Estado do Extremo Norte do Pais, o Go·
vndo do seu amor desinteressado, do seu vigilante patriotis·
verno amazonense prestou-lhe uma significativa homenagem, dando
mo: o Partido já niio pode contar com o seu chefe arguto,
seu nome à recém-fundada Academia de Comércio Solon de Lucena,
esforçado e conciliador, a quem havia confiado os seus des·
homenagem esta que ainda hoje persiste com a denominação de Uni·
tinos.\'
dade Educacional Solon de Lucena, considerada um dos melhores
educandúrios da bela Mannus.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um
Combateu, tenazmente, a jogatina desenfreada que campeava
em todo o território parai bano, além de, com todo rigor e severas ins· aparte?
truções dudus diretamente de seu Gabinete, tentar extirpar, para fora
O SR. RUY CARNEIRO (MDB - PB) - Com prazer,
dos limites estaduais, o cangaço, que reinava impune nas pingas Senador Ruy Santos.
nordestinas.
O Sr, Ruy Sontos (ARENA - BA)- Neste momento em que
Conhecido em toda a Paraíba como um grande e fluente orador, V. Ex• usa a palavra "conciliador", que Solon de Lucena era, hã
fulgurnnte e imaginoso e, por que não dizer, um mago da palavra. uma grande oportunidude quanto a hora que nós vivemos,
As muitns c muitns pcçus orntórins que pronunciou durante sua cur·
O SR. RUY CARNEIRO (M DB-PB)- Agradec~ o aparte do
tu e atribulada existência, silo discursos que marcaram época.
"Tinha, nu tribuna, atitudes de apóstolo. A palavra era animada por ilustre representante da Buhia, o homem do Vale do São Francisco,
uqueln vida interior em que se expandiam us forças bons do seu ser e Senudor Ruy Santos, que com tanto brilho, equillbrio c bom senso
se reveluvnm LIS virtudes peregrinas de seu espirita de eleição." Este, tem-se conduzido tanto na outra Casa do Congresso como no Se·
o depoimento feito, cm homenagem póstuma, pelo grande pnrnibnno nado da República.
Muito obri~ado u V. Ex•. Senador Ruy Suntos.
Ãlvuro de Curvalho, Secretário-Geral do Governo Solon de Lucena.
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Continuo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pura concluir:
~pura mim portanto, Sr. Presidente e Srs, Senadores, motivo de
orgulho e honra poder registrar, nos A~uis do Senado du República,
o testemunho de minha admiração pelas raras virtudes que colocam,
na história politica e administrativa du Paralba, Solon de Lucena cm
destaque maior, entre os melhores homens que conheci, agora nu jus·
ta comemoraçiio que o meu Estudo lhe presta no seu centenàrio de
nascimento. (Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Concedo a puluvrn
ao nobre Senador Braga Júnior, por cessão do Senador Agenor
Maria.
O SR. BRAGAJUNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente, quero encaminhar à Mesa o seguinte reqacrimen·
to:
REQUERIMENTO N• 46, DE 1977
Nos termos do urt, 233 do Regimento Interno, requeiro a trans·
crição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo
Senhor Presidente du República, General Ernesto Geisel, proferido
por ocasião de sua visita a Palmeira das Missões, no Rio Grande do
Sul.
Sala das Sessões, 28 de março de 1977.- Brasa Junlor.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já no meu primeiro pronunciamento, nesta tribuna, procurei expressar a gratidão do povo amazonense para com os Governos da
Revolução, pela corajosa ação desempenhada, principalmente a par·
tir da criação da SUDAM c da SUFRAMA, no sentido de incluir
aquela imensa rcgmo no processo produtivo do nosso
desenvolvimento. com vistas à integração nacional daquele imenso
repositório de riquezas c à conseqUente melhoria das condições de
vida do homem amazonense.
Tui o desempenho dos governos rcvolucionàrios, no impulso
inicial a essa arrancada que, hoje, manifestamos a profunda convicção de que, de agora cm diante, não será mais possível estancar o
progresso, tornado irreversível pelo seu próprio desempenho, o que a
região amnzônicu conquistará, cm breve tempo, inteira cupacitação
para um progresso auto-sustentado, graças ao esforço, tanto nacional como local, despendido nos últimos doze anos,
·.Mas a açiio indutora da União Federal, transformada em eficiente ajuda nacional, por intermédio da arrecadação c aplicação dos
incentivos fiscais, exige umu contrapartida, cm igual proporção, por
parte dos Governos locais da Região.
Nilo é outra coisa o que tem feito, Senhor Presidente, Senhores
Senadores o Ministro Hcnock da Silva Reis, em dois anos de
administração, com descortínio, equilíbrio politico e singular cspíri·
to público, à frente dos destinos do Estado do Amazonas, contundo,
sempre, com a eficiente colaboração da Assembléia Legislativa Esta·
dual. também à altura do momento histórico que vivemos, integrada
nesse esforço de desenvolvimento do Estudo, até como resposta
necessária às esperanças do povo brasileiro.
que cada dia mais u real c efetivn ocupação da Amazônia
representa, pura a Nação inteira. um objetivo político, económico e
cultural destinado a inscrever-se nos objetivos nacionais permuncn·
tcs, integrando amplas fronteiras internacionais, absorvendo o silvl·
cola, devassando recursos naturais, em suma, transformando cerca
de cinqUenta c um por cento do território brasileiro numa copiosa
fonte de divisas, por um processo gcocconômico dinâmico c eficaz.
A missão não é fUcil, quando o Governador de um dos Estudos
da Região procurn seguir esse compusso desenvolvimcntistu, numa
unidade de mais de um milhilo de quilômetros quadrados, com ainda
escassa população, Tanto isso é verdade, que o Governador Hcnock
Reis dcch~rtl, nu introd11ção de suu recente Mensagem li Assembléia
Legislativa Estadual, sobre o desempenho do Amazonas em 1976:

e

"Nilo se viveu um uno de facilidades, Ao contrário, us
injunções forum, muitas vezes, udversus, c só u perfeita noçilo

de responsabilidade assumida pura com os amazonenses c
com o Movimento Revolucionário de 1964 serviu de alento
pura que se perseguisse, sempre, n consecuçi!o dos objctivos
colimados,"
Nesse documento, o Governador Henock da Silva Reis apre·
sentou, como diretrizcs prioritárias do Plano de Desenvolvimento do
Amazonas, o uprimoramcnto da Educação e Cultura. o melhoramcn·
to da função Saúde e Saneamento, o fortalecimento agrlcoln e pccuà·
rio racional, a eletrificação dus cidades do interior, o abastecimento
de :igua tratada, n aceleruçilo do desenvolvimento industrial, u
agilização do progresso social, com o melhoramento da qualidade de
vida c o fortalecimento do Sistema de Transportes.
O PROBLEMA EDUCACIONAL
O Governo amnzonense, desde o primeiro instante, vcm ..sc
empenhando, de modo especial, cm oportunizar a todos educação de
boa qualidade, em todos os ramos c na seqUência que conduz à
fotmação universitária.
De início, o problema de quantidade, ou seja, o atendimento à
crescente população escolar, foi o mais cruciante, pois, há anos, cm
vista do número reduzido de vagas, grande quantidade de jovens, no
esforço para a satisfação de um ideal, tinha que enfrentar, com garra,
o famoso "mini-vestibular", criado para limitar o ingresso no Se·
gundo Grau, por falta de vagas,
Extinta aquela exigência pseudo·sclecionadora, a clientela do Se·
gundo Grau aumentou consideravelmente, o que levou o Governo,
através da Secretaria de Educação c Cultura, a realizar contratos
com os estabelecimentos privados de ensino, para a prestação de
serviços educacionais, garantindo, desta maneira, a continuidade dos
estudos dos jovens, pelo acesso àquela nova etapa.
Ainda utravi:s de um estudo acurado no tocante ao atendimento
escolar, verificou-se que o problema das vagas não se configurava,
apenas, na carência de salas de aula, mas, sobretudo, na falta de
aproveitamento de espaço ocioso, nas diferentes unidades escolares.
Tal constatução provocou, por parte da SEDUC, urgentes
providências, no sentido de preencher o vazio existente, com a distri·
buição de carteiras que completassem a capacidade das salas de aula,
medida que representou, sem sombra de dúvida, um aumento consi·
derável do número de vagas.
Basta que se fuça uma comparação no trimestre 1975/77, para
comprovar esta afirmativa.
Eis o que revelam as estatísticas, com referência no último
biênio:

1975- )9 grau
Capital , .. , , , .. , .. , , .... , .... , , , .. , ... 66.728
Interior , , , .. , .. , , , , , , . , , , , , , .. , .. , ... 59.826

2• grau
Cupitul
1ntcrior

7.391
544

1976- l•srau
Cupitul , .. , , , , , , , , .. , , , , , .. , , , , , .... , 90,597
Interior .................... , ......... 71.784
2• grau
Capital
Interior
Diferença 75/76
I• gruu
2• gruu

12.526

9SO
35.833 novus vugus
5.531 novas v11g11s
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Se compararmos 1975 a 1977, vamos verificar que esse
atendimento se elevou consideravelmente, com um aumento de
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O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA V. Ex• um aparte?

MA) - Permite

55.222 vagas, assim distribuidas:
Capital. , , , . , , , ...... , .... , .. , , ....... , , , 95.634
Interior,, ............. , ... , ........... , .. 86.141
Objetivando a expansiio da rede escolar, serão construidos quarenta c duas novas Unidades Escolares no interior c três na Capital,
com recursos do MEC, de acordo com o Projeto Integrado
SEDUC-ICOTI, para atendimento a oitenta mil estudantes do I• c
2• Graus, além da criação de Centros lntcrescolarcs, com vistas a
desenvolver no educando um grau razoãvcl de habilidades profis.
sionais, seja pelo uso de ferramentas, materiais c técnicas industriais.
Ainda dentro desse plano, insere-se a ampliação e adaptação de
espaço físico, nas Unidades Educacionais, para funcionamento da
ãrea terciária, bem como a implantação de Escolas-Fazenda, com u
finalidade de fixar o homem no meio c despertar-lhe o interesse pelas
profissões ligadas à agropccuária.
A primeira fase está sendo realizada através de currículos sclecionados, no interior do Estado, em atendimento às nossa especiais

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA) Sabe, V, Ex•,
nobre Senador Braga Junior, da ajuda de maranhcnscs ilustres, que
no passado lutaram pela grandeza de sua terra natal, o Amazonas.
Assim foi outrora, Hoje, quando o seu Estado é governado pelo
eminente Ministro Enoch du Silva Reis, desejo ussociur-me ao seu
discurso, quando enaltece a obra administrativa e política desse seu
ilustre contcrrãneo. Tenho a honra de ser seu velho amigo; acompanhei de perto a sua justa atunçào, quando Ministro do Tribunal
Federal de Recursos, e ll1 a Rcvoluçilo foi buscá-lo- sem que de sua
parte houvesse qualquer súplica neste sentido- pura que dirigisse o
Estudo que viu V. Ex• nascer. E agora, quando cm discurso mi·
nudente está a apreciar u obra do Governador Enoch Reis, é meu
dever associar-me uos aplausos que está fazendo a este eminente
homem público amazonense, que simples, despido de vaidades, tem

condições ecológicas.

dado o máximo que se pode dar para governar bem a sua terra. A

A segunda fase, de implantação específica, será realizada inicialmente, nos sete pólos de desenvolvimento,
Hoje, contamos com o Ensino de 2• grau em onze Municípios,
passando, assim, essa rede, no Interior, de apenas quatro unidades,
em 1974, para quinze unidades, em 1976.
Ali:m da ampliação e adaptação de prédios escolares, outros
foram recuperados, recentemente, bem como inauguração, no Conjunto Hubitacional "Ajuricaba", uma nova unidade, para ministrar
o ensino de !•Grau.
Também para atender o interior do Estado, está sendo adquirida umn lancha eq'uipada com salas pura conferéncia, biblioteca c
recursos didáticos, propiciados pelo MEC.
Enquanto não são criadas as Delegacias de Educação, a
SEDUC realiza uma série de operações no interior do Estado, com
vistas a solucionar os problemas educacionais que mais anigem o
interior do Estado.
Já foram realizadas trés operações, nesse sentido: a Operação
Rio Solimões, a Operação Rio Madeira e a Operação Rio Negro.
Nessas operações, levantam-se fatos referentes à situação
funcional tanto do pessoal docente como do administrativo, aspectos
pedagógicos c necessidades de material c instrumentos de trabalho.
Visando a prevenir as causas do mau rendimento escolar, presta·
se, ao educando, uma assisténcia especial cm termos de distribuição
de livros didáticos, tanto na Capital como no Interior, merenda escolar, m!llcriul desportivo c bolsas de estudo.
No biénio 1975/76, foram distribuídos 261 mil livros de primeira a quarta séries c 14 mil de quinta c oitava séries. Em 1977, essa
distribuição atingiu o total de 361 mil livros, de I• a 4• séries, perma·
necendo a mesma quantidade do ano anterior pura as 5• c 8• s~ries.,
Em convénio com o FUNRURAL, será implan!ndo, no tntcr1or
- jã iniciado cm ltacoutiara - o Serviço Médico-Odontológico,
pura atender à população escolar nas sedes dos Municípios.
Considerada 11 grande extensão do EsiUdo do Amazonas, a Tele·
ducação tem sido um dos recursos utilizados por aquela Secretaria,
paru levar u educaçilo nos pontos mais distantes, onde se torna dilicil
efetivft.Ja utruvc!s do sistema convcncionul.
Vale ressaltar que os resultados obtidos tém sido excelentes,
principalmente nu parte referente à cupacitaçilo e tituluçilo do profes·
sorudo leigo no Interior do Estado, pelo rádio, através do Projeto
SUMALMA.
Nu politica de formuçilo de pessoal, a énfuse vem sendo dada
uos professores do Interior, através de Cursos de Licenciatura de
Curta Duração, cm convénio com as Universidades do Rio de
Janeiro, de Juiz de Foru, da Pontiliciu Universidade Católica do Rio
Grande do Sul c du Faculdade de Educaçilo "Sagrado Coruçilo de
Jesus", de Buuru, no Estudo de Silo Paulo, objctivando atender às
exigências du Lei n• 5.692, de 1.971, que fixa us diretrizcs e bases paru
o ensino do I Y c 2v Graus.

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM)- Com muito prazer. eminente Senador.

razão do nosso aparte, V, Ex• o compreende: é aplaudi-lo no momento em que enaltece quem admiramos tanto.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Eminente Senador Henrique de La Rocquc, agradecemos profundamente o npar·
lc de V. Ex• que veio dar mais brilho ao nosso discurso, prin·
cipalmentc porque, geograficamente, os Estados do Amazonas c do
Maranhão são irmãos e dentro deste princípio, nós sempre recebemos a ajuda indispensável e necessária para que o nosso Estado
pudesse chegar ao estúgio que hoje se encontra, Em nome do meu
Governador, do Governador do meu Estade e do povo amazonense
agradecemos a interfcréncia de V, Ex• no nosso discurso. Muito
obrigado.
Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ainda nessa mesma linha, a SEDUC vem incentivando as
pesquisas pedagógicas, dando oportunidade, assim, n todos aqueles
que se interessam pelo processo educativo, de realizar trabalho com
vistas à melhoria do ensino no Sistema.
Como resultado dessa política, foram lançados, no dia IS de
março do ano em curso, dois livros, abordando assuntos específicos:
"Roteiro de Estágio Supervisionado", contendo orientação básica
para os futuros profissionais do Magistério: e "Cartilha da Amazônia", configurando um método de alfabetização que empresta ênfase
especial uos aspectos ecológicos da Regiüo.
Com essas medidas, espera o Governo do Estado, através duquelu Secretaria, propiciar a todos uma assistência educacional positiva,
quer construindo novas unidades oscolarcs, quer ampliando o leque
de opções nos cursos prortssionaliznntcs, quer abrindo oportunidade
ao professorado para que chegue à sua melhor qualificação.
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
O interesse despertado pelu agricultura c pecuária na Amazônia,
que se revela pelo crescimento dos requerimentos à SUDAM, com
vistas à obtenção de incentivos fiscais, tanto por firmas de médio e
grande porte, como por empresas que, até entáo, se dedicavam a outras atividudes, tem obtido a resposta conveniente pela
administração Enoch Reis,
O programa estadual de desenvolvimento agrícola c pecuário
objctivu, como se declara naquela Mensagem, "o melhoramento das
fontes de suprimento de bens primários, através do aumento du cu·
pacidade de produçilo nu Capital c no Interior, c a soluçilo para os
problemas tradicionais do setor, representados por tituluçno de ter·
rus, fornecimento de insumos, linhus de: crédito, assistência técnica e
pesquisus.
Tuis diretrizes se truduzcm. no plano estrutégico, nos seguintes
objetivos:
"Eliminar progressivamente os futoros de debilidnde do
sctor prim(Jrio, quunto i1s rcluçõcs externas da economia t:S·
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r:alual, visando ü substituição de bens que possam ser prodllzidos a nível local c u viabilização de exportação de
t.'\ccdcntcs agricolus:
- integrar internamente a economia agrfcola estadual,
C1llll as seguintes m;ões:
- aumento da produção de alimentos destinados às
p(lpul:~t;tlcs urbanas:
- :tlcndimcnto, ao parque fabril, das necessidades de
matéria-primn oriunda do meio rural;
- criaçõo de infra-estruturas básicas localizadas em centros urlwnns, indispensáveis uo rortnlccimento das atividades
rul'~tis:

- socrguimcnto das condições de existência das popula·
çcks rurais, pela elevação de renda das comunidades produto·
r:ts c pcl:t sua participação consciente no esforço de desen·
vnlvimcnto do meio rural."
f':tra l:tnto, o Governo utiliza não apenas a agência estadual
competente, corno delegou u outras entidades a realização de tarefas
n<l sctnr. cabendo ü EMBRAPA a responsabilidade da pesquisa e à
ACAR·AM. a tlç~o din::tu junto aos produtores rurais, ensinandolhes a utiliz:tr o crédito rural, o cooperativismo a sindicalização c a
organiz.:.u.;Uo comunitária.
J[t a Companhia de Dcsenvalvimenta Agrapccu!tria da Amazona:;- :c CO!)EAGRO- executa a politica de calonizaçila, insumos, comcrcütlizaçiío, implantação de infra-estrutura rural e assistênci:t alr:tvés da mecanização agricola, enquanto ao Serviço de lnform:tçõc> de Mercado Agrícola, SlMA, cabe instruir os agricultores
qu:tnto aos pt·cc;us no atacado e quantidades comercializadas. A
CEASA cont rctl:t a comercialização da produção rural em Ma naus e
u IPl.A N - Indústria de Pasteurização de leite ln natura na capital.
Cc>mo se vi.:, o Estado, pela delegação de responsabilidade a outms a~i.:nci:ts. :tssumc os papéis de coordenação c supervisão no selar
prim:írio d:1~.:conomia.
Especial atenção se dá à regularização fundiária, essencial à
cxp:tnsiio das atividadcs agropecu!trias, agilizados os mecanismos de
disc.:riminaç:io c tituluçào, integrado, a nível operacional, c
POLAM1\ZÜNIA.
Além dos programas realizados em Coari e Tefé, merecem
dcsl:t<IIIC " instalação de escritórios em ltacoatiara e Parintins; a
:tssinatura c entrega de I fI títulos a agricultores assentados em sete
colónias cm Urucurí1 c uma em Parintins:. a assinatura de 235 títulos
nos Municípios da Silves, ltacoatiara c Manaus e, em convênio com
o INCRA. da alicnaçüo de :íreus discriminadas, bem como da demar·
c:tçõo de m:tis de 95 quilõmetros quadrados c de 158 lotes de terra.
Inicia-sc, este :tno, o programa de discriminação em Manaus, e a
dcliniçào da cofcini:t·agrícola do Rio Preto.
O progr:una de Produção Vegetal distribuiu sementes de juta,
classilictlu c padronilOU outros produtos, produziu sementes de juta
c malva c participou dos estudos de viabilidade de um projeto de
produc;iío de dcndi.: no Estudo.
Adquiridas do Ministério da Agricultura, através da Comissão
de Financiamento d:t Produção, o Governo distribuiu 336 toneladas
de scmcn tcs.

Fui clabormlo projeto de classificação e padronização de produnos municípios de Mnnnus, ltacoatiarn,
Mnués, Tefé c Conri, envolvendo recursos
du c>rdcm de 900 mil cruzeiros, participando o Ministério da Agricul'""" com 700 mil cruzeiros, com a colaboração da SUDAM e do
i•r, 1:cama intensivo de Preparação de Mão-de-Obra, no treinamento
~..h: nri~cm vcgctul,
M<~niicilpuru, Po1rintins,

toa

para \I~ d:~ssinc~Jdores.

Os "'tuuus nas regiões do Alto Solimões e do rio Negro paru a
cccltccnt du dcndü, iniciativa da SOFINCO do Brasil Ltda., contou
cum a cl'ctiv:t parlicipuçuo de técnicas da Secretaria de Produçilo Rur;l; \.', escolhida :1 prinu.:iru regiUo, cm Conri c Tcfê, descnvolvem~se
:. . ulJ,,:. dl.' 1:lflil):ralia. com u purticipllçilo do projeto RADAM,
lt ·• ·.::, ~ .1111~· 1Ut1 1Ppngri11icu c estudo de solo.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre esse tópico, azeite de den·
dê, precisamos fazer um depoimento aqui no Senado da República.
Quando, em 1973, assistfamos à Feira do Brasil em Bruxelas, na Bél·
gica, fomos visitados por um especialista da Costa do Marfim,
quundo ele nos disse que nesta área da Amazônia ocidental, no meu
Estudo, existia a maior e a mais fértil faixa de terra do mundo para o
cultivo do azeite de dendê. Quando, na Costa do Marfim, uma dr·
vore de azeite de dendê produz apenas três cocos, na região
do Amuzonas cl:t produz oito cocos, o que significa dizer, Sr, Presi·
dcn!c c Srs. Senadores, que nós, lá nu Amazônia, possuímos a área
rnuis férti.l c propícia para o desenvolvimento deste bem de consumo,
que irá fornecer ao Brosil divisas necessárias pura solucionar o nosso
problema da bufançu de pagamentos.
Continuo, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Programa de Produção Animai compreende campanhas sani·
tárias, montagem de laboratórios de Diagnósticos e a realização da
IV Exposição-Feira Agropecuária. A vacina contra a febre aftosa
atingiu 134.327 bovinos, vacinando-se, contra a raiva, 28.750 rezes.
Igual trabalho foi feito no setor da ornitopatologia.
Quanto ao cooperativismo, foram treinados 175 cooperados,
com dez programas em Manaus, Tefê, Parintins, Anori, Itacoatiara e
Manacapuru, desenvolvidas seis tarefas de fiscalização.
O escoamento de produtos envolveu 10.351 operações com
embarcações fluviais e 80.936 com outros veículos, com a participa·
ção de uma cooperativa, cinco sociedades comerciais, 275 firmas
individuais e 269 produtores.
O PROBLEMA DOS TRANSPORTES
A ação concentrada, no selar de transportes, iniciada em 1976,
"com o objctivo de dotar as sedes municipais de aeroportos e de
portos fluviais", leve prosseguimento, desenvolvidos os respectivos
programas pela Secretaria de Transportes, executados pelo DERAM. no setor rodoviário.
No que tange ao sistema hidrovillrio, realizou-se pesquisa, em
convênio com a Comissão de Desenvolvimento do Estado do
Amazonas, construindo-se o aeroporto do Município de Coari, com
três mil metros quadros quadrados de pavimentação, construção de
armazém c recuperação do pavilhão de administração.
Construiu-se uma residência para funcionârios no porto de
Nhamundá, assinando-se contrato com firma especializada, para os
os projetes de porto de Maués, com início neste trimestre.
No setor aeroviário, realizam-se obras nos aeroportos de
Maués, Barreirinha, Carauari, Urucarâ e Coari e, no setor rodovid·
rio, o aterro da ligação Cidade-Bairro Ramalho Júnior, no Muni·
cípio de Maués. Em convênio com o POLAMAZÚNIA, realizam-se
os planos viários de Tcfé e Coa ri.
Realizam-se serviços de terraplenagcm, dcsmatamenlo, escavação, carga c transporte, abrangendo remoções que totalizam mais de
.um milhão de metros cÚbicos nos trechos Cacau Pirera-Manaca:
puru; Boca do Acrc-Piqui:\ c no sistema viário da Sede do Município de Lábrcu. Pavimentaram-se trechos na Cacau PrircraManacapuru, Boca do Acre-Piquid e no sistema viário da sede da
Município de Lábrca. ·
A extensão total do sistema rodoviário estadual é de 2.376 quilô·
melros, pavimentados apenas 179 km, revestidos 237 km, estando
cm plancjumento 1.850,quilômetros.
ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO
A Secretaria de Estado de Energia c Saneamento Básico, a que
se vinculam a COSA MA e a CELETRAMAZON, coordenou eficazmente as programas de cletrificaçilo e de saneamento bilsico, além de
promover um processo de estruturação organizacional e de capacitaçila de mila-dc-abra, criando, neste primeira trimestre, o Con~elha
de Defesa Ambiental.
O desempenho du CELETRAMAZON se configurou na cxpan·
silo da rede, utruvés du construção de duas usinus: uma em Barreiri·
nhu, com capacidade geradora de 225 KVA; outra em Anori, com
cupttcidade gerttdoru de 225 KVA, u Construçilo de outra usina, em
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Carauari, representar!\ um aumento da capacidade geradora cm cerca de 200 KVA, enquanto as de Lábrcn e Tabatingu representarão
um aumento de 1.240 KV A. Montaram-se subestações no Almoxnrifudo Central, na Mattcrnidade "Anna Ncry", c nus Usinas de
Caruuri, Manncapuru c Coari, reformando-se as respectivas redes
cm quase todos os Municlpios e ampliando-as cm ltapiranga, Urucará, Parintins, Maués, Humuitá, Caraunri, São Gabriel da Cachoeira,
Itacoatiara, Mnnacnpuru, Nhnmundá, Coari c Lábrca,
Investiram-se recursos nos projetas de ampliação do Almoxarifado Central, no Japim, acrescida sua área cm mil metros quadrados: montagem de torres de refrigaraçiio nas Usinas de Tcfé, Muués
c Mnnncapuru; relocalização do grupo gerador 526- MTBS- 40,
de Benjamin Constant para Tabatinga.
A COSAM A -Companhia de Saneamento do Amazonas realizou três novas ligações em Airão, 69 cm Anori, 5 cm Atalaia do Norte, 66 cm Autazcs, 12 cm Barcelos, 47 cin Barrcirinha, 67 cm Bcnja·
min Constant, 64 cm Borba, 14 cm Canutama, 13 cm Caruari, 209
cm Codujâs, 57 cm Eirumé, 12 cm Envira, 95 cm
Fonte Boa, 101 em Humaitá, 21 em ltnpiranga, 10 em Juruâ, 61 cm
Lábrea, 4 em Maraâ, 92 cm Nova Olinda do Norte, 20 cm Nha·
mundá, 16 em Pauini, 22 em Santo Antônio do Iça, 9 em Santa Iza·
bel do Rio Negro, 18 cm São Paulo de Olivença, 15 em Silves, li cm
Tupauá, 289 em Tefé, 615 cm Uruburitubn e 8.400 em Manaus.
OUTROS SETORES
No que tange à função sanitária, o Governo Hcnock Reis promove a execução de programas que dão ênfase especial à medicina
preventiva, nus áreas de imunização, educação, higiene, controle
sanitário e proteção do meio-ambiente, procurando aumentar as
disponibilidades de instalações adequadas, mantendo a rede hospitn·
lar existente em melhores níveis de eficiência c ampliando o
atendimento ambulatorial.
O aperfeiçoamento do mecanismo da concessão de incentivos
fiscais e crédito para o desenvolvimento industrial acompanha-se de
esforços para a integração do porque fabril, principalmente através
do oferecimento de novas alternativas de investimentos e de localização.
No que diz respeito ao desenvolvimento social e melhoria da
qualidade de vida, a atual administração do Amazonas executa
programas de defesa e proteção civil, especialmente do menor, com o
aperfeiçoamento do sistema penitenciário e dos instrumentos de
segurança pública, promovendo o desenvolvimento urbano orienta·
do, com a redução do deflcll de habitações, oferta de estrutura de
âgun, energia elétricn e esgoto, além de outros equipamentos
comunitários.
Merecem especial atenção do Governo amazonense os Projetas
de Desenvolvimento e Ação Integrada, tendo o PRODAI rcnlizndo,
em Benjamin Constant e Mnués, em Pnrintins e Itacoutinru, um trn·
balho de participação da comunidade nu 'identificação dos proble·
mas locais e na elaboração de alternativas pura solucioná-los,
contundo com o decisivo apoio da SUDAM e a coordenação do Ins·
titulo de Cooperação Técnica Intermunicipnl.
Em diversos outros selares, os investimentos cm 1977 atendem
às disponibilidades do Erário. Nu função judiciâriu, serão aplicados
mais de 13 milhões de cruzeiros, para a construção do Forum c ca·
sns de Promotores e Juizes do Interior, a construção de prédios pura
os órgãos auxiliares do Judiciário e implantação da Pcnitenciârin
Agroindustriul do Estudo.
Nu função administrativa e de plnnejumento, jâ foram aplicados
mais de 45 milhões de cruzeiros, pura u conclusão ou recuperação de
prédios públicos, construção de edificio da Secretaria da Fazenda,
implantação do Cadastro Geral do Pessoal do Estudo, aparelhagem
de micronlmugem pura o Arquivo Público, pesquisa sócio-econômi·
ca no meio rural, atualização do cadastro industrial, assistência técnico nos municfpios, treinamento de mão-de-obra e reciclagem de
professores, prevendo o progrumu educativo a aplicação de três mi·
lhões de cruzeiros.
Nu função ugriculturu, foi programada u aplicação de 26 mi·
lhões de cruzeiros, com um Fundo de Desenvolvimento Rural -
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FURAM A - que já financiou os seguintes projetas: fornecimento
de 2.563 toneladas de insumos, 580 mil doses de defensivos
pecuários, 80 mil ferramentas agrícolas, 3.500 m!oquinus e equipamentos, 141 reses e 43 toneladas de sementes de arroz c milho.
Empresta-se especial atenção à cultura da borracha, à horticultura, à
avicultura, à suinocultura, a bovinacultura c à pesca, tendo sido
carreados mais de nove milhões de cruzeiros para a rede de armazéns
e silos do Estudo.
Destinaram-se cerca de 86 milhões de cruzeiros ao
desenvolvimento regional e mais de I 19 milhões à função educação e
cultura, mais de 56 milhões pura energia e recursos minerais, I35 milhões para saúde e saneamento, oito milhões para assistência e
previdência, 188 milhões para os transportes.
Eis, em rápido resumo, o conteúdo da Mensagem do Governador Henock Reis à Assembléia Legislativa do Amazonas, valendo
citar-lhe a seguinte declaração:
"A luta pelo desenvolvimento do Amazonas é árdua e não é
missão que se resuma ·num quadriênio de administração.
Mas, é da parcela de contribuição de c11da Governo, escolhendo prioridades, que se atingirú o cstúgio de crescimento
.desejado. As dificuldades foram todas enfrentadas, sem que
se modificasse o estilo do meu governo- da pllrticipaçiio de
todos -·e concluiu-se o período no mais absoluto clima de
paz social, compmível com a formaçuo c 11 trudiçuo 11mazo·
ncnsc."
·
E conclui S. Ex•:
"Do Excelentfssim() Senhor Presidente Ernesto Geiscl
demonstrações do mais alto interesse pelo desenvolvimento
da região foram recebidas, por isso que quero. em nome do
povo amazonense c ante os seus legítimos representantes,
manifestar profundo agradecimento 110 Chefe da Nação,
antes de tudo um brasileiro bravo, destemido c consciente."
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Encerrando estas considerações, queremos, n nossa vez, congratular-nos com o Governador do Amazonas, Ministro Henock da
Silva Reis, pelo seu excelente desempenho administrativo e fazer
votos pura que prossiga, com êxito, em suu tarefa, mostrando que o
nosso Estado tem condições para responder 11 confiunça nacional, c
do Exm• Sr. Presidente da República, General Ernesto Geisel, no seu
esforço de integração e desenvolvimento.
Era o que iinha a dizer. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENtiDORES:
Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Junior- Josí: Lindoso
- Cnttete Pinheiro- Jarbus Passarinho - Renato Franco - Ale·
xundre Costa- Henrique de La Rocquc- Josí: Sarncy- Helvidio
Nunes- Petrõnio Portella- Mauro Bcnevidcs- Virgílio Túvara
-Wilson Gonçalves- Ruy Carneiro- M11rcos Freire- AnguSio
Franco - Lourival Baptista - Ruy Santos - Eurico Rczcndc Benjamim Farah - Gustavo Cupancma - Itamar Fr:~nco - Magalhães Pinto- ltalívio Coelho- Sald11nh11 Derzi- Mattos Leão
- Evelásio Vieira- Paulo Brossnrd.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - Esta finda a Horn
do Expediente.
Passo-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votaçilo, em turno único, do Requerimento n• 12, de
1977, do Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando sej11m
anexados aos Projetas de Lei do Senado n•s 88, 179, 253,
259,264 c 268, de 197~, e 72, 81, 126,207 e 232. de 1976, que
jlt trumit11m em conjunto, os de n•s 56, de 1975, JIJ, tlc 1n6
c 7,de 1977, que dispõem sobre deduções no Imposto de Ren,da das Pcssous Físicns e Jurídicus.
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Em vo1~1t;iio n rcqucrimt:nto.
Os Srs. Scnadorcs que o uprovum, queiram permuneccr scn·
1~1dtl.'i, ( l)aus:~.) 1\prov:u.lo.
.. 1 l'r"siuéncia l'aril cumprir a decisão do Plenário.

·~:B
'o

:,
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(setenta e cinco mil e novecentos metros quadrados), situado no local
denominado Colónia Santa Eulúliu, no Distrito de Cascola, antigo
Santn Eulália, naquele município, doado it União Federal, através de
escritura de 23 de agosto de 1968, transcrita no Cartório do Registro
de Imóveis de Pclotas- I• Zona- sob n• 48.849, no Livro 3 AL, a
o SH. !'RESIDENTE (Mauro Benevides)fl. 188.
Art, 2• Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação.
Art. 3Y Rcvogum-st: as disposiçõt:s c:m contrário.
Discussito, cm turno único, da Redução Final (oferecida
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Esgotada a
pela Cornissiio de Redução em seu Parecer n• 12, de 1977), ·
du Emcndu do Senado uo Projeto de Lei da Câmara n• 39, de matéria constante da Ordem do Dia.
Hlt oradores inscritos.
1976 (n' 705·Cf75, nu Casa de origem), alterando a redução
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamin Farah.
""dispositivos do Decreto-lei n' 4.238, de 8 de abril de 1942,
que dispt1c sobre a fabricação, o comércio c o uso de artigos
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o
pirotl:cnicos, c dú outrns providências.
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Em discuss"o a redução linul. (Pausa.)
Tive a honra de assistir, há poucos dias, isto é:, no dia 23 próxi·
N~o h:1vcndo quem quciru discuti-la, declaro-a encerrada.
mo passado, no auditório de O Globo, uma homenagem que aquele
Encerrada a dis~ussilo, u matéria é dada como aprovada, nos ter- jornal prestou a eminentes estrangeiros que vivem no Brasil, há lon·
"'"' do art. 359 do Regimento Interno, voltando à Câmara dos
gos anos, e aqui prestando os mais relevantes serviço•, não só à
[)"pulados.
cidade do Rio de Janeiro como, também, à nossa Pátria. O Globo·
concedeu-lhes o título de cariocas honorários. São eles, Sr.
~a seguinte a redaçüo final aprovada:
Presidente:
Dom Policarpo Messmer, alemão, pelo seu profundo trabalho
Rcduçiio final da Emend1 do Sen1do ao Projeto de Lei d1
como educador de várias gerações de jovens cariocas,
c.ímurn n• 39, de 1976 (n' 705-C/75, DI C111 de orisem).
Roberto Moriconi, pela expressão de sua atuação nas artes
EMENDA N• I
plásticas do Rio de Janeiro;
(Corresponde à Emenda n• 2-CE)
Elza Gomes, portuguesa. pela importância do seu trabalho no
Dê-se ao :.1rt. ::!Y do P.roj~to a seguinte rcdação:
teatro, no rádio-teatro, como também na televisão;
Joseph Hallin, pelo incentivo que deu ao nosso teatro c cinema
"Arl. 2• O art. 9• do Decreto-lei n• 4,238, de 8 de abril
através da instituição dos prêmios "Molicre",
de 1942, passa a vigorar com a seguir. te rcdaçiio:
Jean-Gê:rard Fleury, pela sua grande participação nâ história da
"i\rl. 9• Os infratores das di::posiçõcs deste Decreto·
aviação brílsileira;
ld estarão sujeitos a multas variáveis de CrS 500,00
Afonso Stuart, atar de cidadania espanhola, pelos seus 70 anos
(quinhentos cruzeiros) a CrS 5.000,00 (cinco mil cruzei·
de vida artística e pela sua marcante presença no cenário artfstico
ros), atualizadas monetariamente na forma da Lei
carioca;
n'' 6.205, de 29 de abril de 1975, as quais, na reincidência,
Michel Kowalski, suíço, empresário, pela introdução do
scrUo aplicadus em dobro.
alumínio nos materiais de construção, dando maior beleza aos edifi·
Parágr:tfo único. As multas não eximem os infracios.
torcs d;ts sanções penais que couberem, cm caso de
Deonysio Weiz, húngaro, pela difusão da história do Rio
acidentes pessoais e materiais. n
através da reprodução dos trabalhos de Rugendas c Dcbret;
Thomas Stanley Haynes, pelo impulso que ajudou a dar à indúsO SR. PRESIDENTE(Mauro Bencvides)tria de plásticos no Rio de Janeiro;
·
Sander Gellert, pela constante e entusiástica promoção que faz
!trm3:
do Rio de Janeiro na Escandinávia;
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
Hcrtha Mcyer, grande cientista, nascida na Alemanha e
n•• lO, de 1977 (n• 3.146-B/76, na Casa de origem), de inicianaturalizada brasileira, pelo estudo das transformações do
tiva do Scnllor Presidente da República, que autoriza re"Trypanosoma Cruzi" no interior das células;
versão ao Município de Pclotas (RS) do terreno que men·
Wadih Jorge Bcdran, libanês, comerciante, pela dedicação e
cionu. tendo
amor ao Brasil c também pelo serviço que prestou ao Rio de Janeiro,
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 25, de 1977, da
aglutinando numa associação os comerciantes do centro da cidade.
Comissão
Sr. Presidente, esse trabalho de O Globo merece menção honro·
-de Finanças,
sa. Estamos acostumados a receber neste Pais, estrangeiros, muitos
Em discussão. (Pausa.)
vêm aqui, se servem do Brasil e saem falando mal da nossa Pátria,
Não lwvcndo oradores, declaro-a encerrada.
outros nos apunhalam aqui dentro mesmo, prestando dcsscrviços a
Em mlação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram per· nações estrangeiras.
mancccr scntudos (Puusu.) Aprovado.
Quando vejo uma organização como esta prestar homenagem a
A matéria vai uComissão de Redução, uos termos do arl. 352, ilustres figuras estrangeiras que vêm ao Brasil pura nos ajudar, para
servir, paru dignilicar a Cidade do Rio de Janeiro c a nossa Pátria,
11', alínea "c", do Regimento Interno,
acho que esta iniciativa de O Globo é: digna dos nossos aplausos. Ele
É u seguinte o projeto aprovado:
cita estes nomes Lodos, figuras conhecidas, respeitadas, estimadas
por todos nós, dentre elas esta extraordinária cientista, que dá o me·
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 1''1• 10, DE 1977
lho r dos seus esforços, através de longas horas do dia .e da noite cm
(N• 3. 146-D/76, n1 Cas• de orlaem)
pesquisas, todas elas úteis it ciência, ao Brasil c ii humanidade.
De iuiciativa do Senhor Presidente da República
Este outro cidadão, Wadih Jorge Bcdrun, que conheço pesso·
Autoriza reversijo ao Munlclplo de Pelotas (RS) do terrealmenle, que tem uma prole ndmirúvel, todos os seus filhos, brasilci·
no que menciona.
ros, prestando bons serviços à nossa indústria c ao nosso comércio c,
O ('tnlgrcs.~o N;1cional dt:creta:
através dos ensinamentos do seu honrado pai, dos exemplos de traba·
Mt. !" Fka autorizada a reversão ao Municlpio de Pelotus, lho c probidade, participando no comércio, no desenvolvimento da
J':;l:td" tl<> "i" c;r:t11tle do Sul, do terreno com u área de 75.900 m' cidade do Rio de Janeiro c deste Pais.
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Sr. Presidente, não gostaria que passasse sem um registro esse
acontecimento cxtraordinârio; esse acontecimento que tem a
presença de altas autoridades e também dos irmãos Marinho, que
estiveram à frente daquela solenidade. O povo ali compareceu,
através das mais expressivas representações, dando a sua solidarieda·
de, o seu apoio à iniciativa, que reputo muito útil, porque é um cstf·
mula. Nilo podemos ignorar aquilo que os brasileiros fazem c nem os
estrangeiros, pois estes, Sr. Presidente, também amam o Rio de
Janeiro - aquela grande cidade, a mais bonita do mundo. Quem
ama o Rio dcJanciro, ama o Brasil.
Esses que vieram c receberam o titulo de cariocas honorârios
são, realmente, cariocas de coração, cariocas de sentimento c de
alma, silo cariocas integrais c merecem, portanto, as nossas melhores
homenagens; merecem a homenagem de todo o Brasil. (Muito bem!
Palmai.)
O SR, PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) - Concedo a pala·
vra no nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelãsio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC. Pronuncia o seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A fantástica posição hoje alcançada nas exportações pelos
produtos oriundos da agricultura, especialmente o cale, a soja, o
cacau, o suco de laranja e o açúcar, este prejudicado pelos preços
insatisfatórios, felizmente está despertando o Governo, que passa a
encarar o setor rural como o dotado das maiores possibilidades para
redimir o Pais, a curto c médio prazos, na balança comercial, atingin·
do, também, o cquilibrio no balanço de pagamentos.
Ficou mais do que provado: não estaríamos atravessando
dificuldades tão sérias no campo econômico·financciro, se não tivés·
scmos desprezado a nossa agropecuâria por tantos anos.
As evidências comprovam que, com um plancjamcnto sério c
inteligente da agro pecuária, poderemos alimentar melhor os brasilci·
ros c produzir excedentes para exportações, cm escala sempre maior.
Os números, os dados falam melhor que as palavras.
~ verdade que alcançaremos tais valores inusitados mercê das
condições climâticas desfavoráveis nos Estados Unidos, na Europa c
cm algumas regiões da África.
Exatamcnte por isso estamos aqui, mais uma vez, para falar so·
brc .a temática agro pecuária, abordando um de seus setorcs de alta
importância para nossa alimentação c também para a ampliaçilo das
exportações, que nos últimos anos tem merecido pouco interesse do
Poder Público: a suinocultora.
Embora de importância alimentar, a suinocultora é praticada
no Brasil dentro de uma estrutura familiar, em bases rudimentares,
desprovida de melhor tecnologia, seja pelo pequeno dimensiona·
menta das explorações ou pela falta de recursos financeiros, sem
reconhecimentos e participação num verdadeiro sistema de produção c comercialização, a exemplo do que ocorre com programas
integrados ou cooperativos bem estruturados, existentes no exterior.
Desenvolvida sua produção, cm tais circunstâncias, resulta na
baixa produtividade, com matéria-prima de custo elevado c quali·
dadc inferior, além de irregularidade no abastecimento às indústrias.
Se estabelecermos uma comparaçuo dos fndiccs médios da
produtividade brasileira com os alcançados no exterior, constatamos
a larga diferença, que assinala o baixo grau de racionalidade de nos·
sas criações.
Enquanto no Brasil o desfrute médio alcança apenas !ndicc
variando entre 25 e 30%, os Estudos Unidos e a Europa apresentam
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desfrute media do rebanho superior a 100%. Mesmo nos Estados
brasileiros de suinoculturu mais avançada, não se consegue superar
os60%.
O baixo desfrute decorre do reduzido número de leitões produzidos porcnfano c n idade avançada de abate, e tem suas principais
causas nu insuficiência de seleçào do material genético c nas dcficién·
cias de instalat;õcs, manejo, medidas sanitárias c alimentac;ão nas
criações.
'
Isso ocorre porque a suinocultura cm nosso País mostra-se como uma atividadc secundária. Mesmo nos principais Estados produtores de suínos, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul c
São Paula, verifica-se que é minima a atenção dispcn,uda pelo
Governo, em relação aos planos, programas c projetas cm andamen·
to. A disparidade torna-se ainda mais evidente se compararmos as
iniciativas voltadas pura a suinocultora com as voltadas para a
bovínocultura, embora reconhecendo que mesmo esta ::tinda não
recebe os cuidados desejados. E note-se que enquanto os resultados
na suinocultora anoram de imediato - 15 meses-, no sctor da
bovinocultura somente siio sentidos a prazos médio e longo.
Por falta de apoio, a suinocultora brasileira, que deveria estar
apresentando progressos quantitativos c qualitativos, esti• dccrcsccn·
do. Por exemplo: no Paraná, no período de 70/74, registrou-se uma
quebra da ordem de 20% c no Rio Grande do Sul, no mesmo
período, a redução foi maior:.31%.
Agora que o Governo Federal passa a encarar com seriedade a
agropecuâria, torna-se também indispensável sua atenção para esse
importante seta r: a suinocultora.
O mercado internacional representa um bom potencial de
demanda de carne suína, desde que nos preparemos pura atender às
exigências do mercado externo, tanto cm qualidade da carne. como
na quantidade c regularidade do fornecimento do produto.
Nos dois últimos' anos o Brasil aumentou suas exportações de
carcaças de suínos para vãrios paises, inclusive do Leste Europeu c,
se não fez mais, foi por falta do produto, por incrivel que possa
parecer.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço com prazer
o aparte de V. Ex•
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Fico muito cntusias·
mudo quando V, Ex• fala sobre os problemas agropecuários. V. Ex•
não deve ignorar que sai de um Estado pecuarista c fui ao Rio de
Janeiro, estudar Medicina, com intenção de voltnr para o meu Es·
tado natal c um dia praticar a medicina e, também, voltar meus olhos
para a agricultura ou a pecuária, porque tenho grande amor à terra.
Mas fiquei lá, no Rio de Janeiro, emprestado ao povo carioca c não
consegui realizar o meu sonho de juventude, No entanto, todas as
vezes que aqui se apresenta alguém para defender a agropecuária. cu
vibro de entusiasmo. E vejo que V. Ex• estli cuidando desse proble·
ma com muito carinho, com muita seriedade. V. Ex• tem toda a
razão, nós nilo podemos nos iludir com uma incipiente indústria, em
face do avanço tecnológico dos grandes paises de alta cultura. Eles
estão muito longe de nós. Nilo devemos, realmente, desprezar a
indústria, mas a indústria que ai está, V. Ex• vi': - como por cxem·
pio a indústria automobil!stica- é uma verdadeira desordem.
Conforme já denunciou uma vez o Jornal do Brasil, u fabricação
dos carros, neste Pais, oferece um perigo, inclusive, à segurança dos
passageiras. uma indústria cura, caríssima, c agora chegou rnnis
uma indústria instalada cm Minas Gerais, u Fiat. Eles vieram aqui,
no sentido de baratem esse produto. Mas eles estilo tilo embaladosveja V. Ex• os preços que eles estilo cobrando - porque este aqui é
um Pais que dá felicidade para aqueles que aqui v<m. sobretudo esses
que v<m com o intuito de gunhar, porque eles gunhum mesmo.
Ganham à vontude, nuo hâ controle, enriquecem. Lit foru, v:\ um bru·
sileiro querer instttlur um hotel ou um restuurantc, num Pais como u
Su!ça, Alemanha, Frunçu, quero ver se encontra fttcilidudc. Aqui c o
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O Governo Federal estabelece preços para uma série de pro·
Pais da facilidade puru os estrangeiros. Muito bem! Mas, e depois as
divisas que vão sair, com esta indústria, porque nem sempre cssns dutos, inclusive, estuda, agora, preço m!nimo para os produtos horti·
divisas correspondem ao capital que eles aqui deixam, porque há frutígranjeiros, No nosso entendimento, a medida será acertada,
uma grunde ajuda por parte das organizações bancárias brasileiras. porque vai provocar com isso uma garantia para o lucro do traba·
V. Ex• está muito certo quando defende a agropecuária. Um grande lhador, do ruralista, para aqueles que se dedicam a essa atividadc.
respaldo para este Pais ó a agropecuária; tanto mais que não de· Haverá maior produção, conseqUentemente deverá haver diminui·
vemos esquecer que países que têm uma indústria muito avançada, çào nos preços para os consumidores.
Existe preço mínimo para a carn'e bovina, por que nilo se cstabc·
como os Estudos Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Rússia,
China e a Itália, não ubmtdonaram a agricultura. E V. Ex• ainda há' Ieee, também, o preço mínimo para o porco vivo? Teria a! o nosso
pouco citou a criação do suíno: uma das maiores rendas para o produtor a certeza, a tranqUilidade, a garantia de que teria pelo
Tesouro nos Estudos Unidos é o suíno. A mesma coisa acontece nu menos uma mínima rentabilidade para o seu trabalho c para o seu
Alemanha, na Rússia e na China. Então dou os parabéns a V, Ex•
capital,
Ora, muitos países estão na maior desolação porque não têm terras
Também se faz necessária e urgente a dinamização na implan•
para o desenvolvimento da agricultura. E nós temos, graças a Deus. tação do programa de armazenamento de cercais, especialmente o
Portanto, se voltarmos a utençào para a agricultura poderemos fazer
milho, a nível do produtor na sua estrutura individual e a nível dos
sistemas integrados empresariais e cooperativos.
deste Pais uma Naçiio forte, rica, independente. Poderemos ter um
rebanho de bovinos muito grande, porque o nosso está muito aquém
Maior drenagem de recursos financeiros do Governo aos cria·
das nossas possibilidades. O mundo está precisando, lá fora, de pro· dores, especialmente às Associações de Criadores, visando melhor
teinas e podemos exportar carne em grande quantidade, e, assim, disponibilidade de material genético de qualidade superior, para a
não só contribuía pura o equilíbrio da nossa balança de pagamento 'formação dos planti:is básicos de produção, Somente um programa
como tum bí:m saldar as nossas dívidas eXteriores.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - A posição de
V, Ex• nu defesa da agropccuária, a entendemos não como produto
da sua vivência de garoto, num Estado agropecuário que teve a sua
projcçiio na pecuária de corte e que agora desponta auspiciosamente
como um Estado. particularmente na região Sul, também produtor
de cercais. Mas essa colocação que V. Ex• acaba de fazer e a posição
que V. Ex• tem adotado nesta Casa, em favor da agricultura, é
porque reconhece que o Brasil tem condições extraordinárias para,
através de produtos oriundos da agricultura, conseguir recursos a
médio prazo. para buscar o equilíbrio na balança comercial, na ba·
lança de pagamentos, buscar superavit para adquirir uma tecnologia
própria ao setor industrial, para se desenvolver e, ai sim, buscar o
mercado externo com preços competitivos c com qualidade. ~ esta
também a nossa posição. ~ por isso que estamos novamente aqui
abordando a temática da agropecuária, hoje especificamente a suíno·
cultura. porque entendemos que o Brasil tem condições de alimentar
melhor os brasileiros com carne de suíno, produzir inclusive exce·
dentes para exportações. Veja V, Ex• que a Espanha, países do Leste
Europ•u, têm vindo ao Brasil para comprar carne de suínos e, entre·
tanto, não a têm encontrado na quantidade desejada porque não
temos armazenagem suficiente. f: por isso que estamos aqui a dcfen·
der a necessidade de maior atenção do Governo Federal para a suíno·
cultura brasileira.
As oportunidades de aumentarmos nossas exportações no setor
da suinoculturu ui estão. O que se exige é uma açüo governamental
mais inteligente, ágil c objctivu.
Medidas que no nosso entendimento devem ser adotadas com
urgénciu:
Estabelecimento de preço mínimo para o quilo do porco vivo
tipo "carne", Reside ai o "calcanhar de Aquiles"·da suinocultura
brasileira.
As oscilações dos preços nos últimos anos silo constantes e vio·
lentas. Quando a produção cresce, os preços decrescem; quando a
produção diminui, os preços aumentam. Nos anos de 1974, 75 c no
primeiro semestre de 76, o preço do quilo do suíno vivo tipo "carne"
em Santa Catarina esteve em torno de 5 cruzeiros, oscilando hoje
entre 9 e lO cruzeiros. Depois que o produtor abandonou a suinocul·
turu. matando inclusive as fêmeas, os preços subiram.
Estabelecido um preço m!nimo compensador ao trabalho c ao
capital do produtor. u nossa suinocultura já terá um importante, um
fundumcntal fato r para sua expansão.
Não há razões pura o Governo Federal nilo estabelecer preço
m!nimo puru o quilo de porco vivo tipo "carne", a exemplo do que
existe pura uma série de produtos oriundos da ugropccuária, inclu·
sive para a carne bovina. Até mesmo pura a cebola, que é ultamcntc
perecível, o Governo vui, segundo anunciam, estabelecer preço mi·
nimo.

dirigido e permanente de seleção e melhoramento, sem descurar dos

aspectos sanitários, podcrà colocar, à disposição dos produtores,
linhagens de fêmeas de maior capacidade produtiva de leitões c linhagens de machos de maior potencial genético, em especial quanto à
maior eficiência alimentar, ganho de peso c índices de qualificação
da produção.
Deve o Governo dar maior rapidez ao programa de implanta·
ção de Estações de Avaliação de Progénie c Estações de Performancc
de Machos, fator da maior importância para o melhoramento zootéc·
nico dos plantéis de reprodutores suínos,
Necessário é também criar uma politica de crédito incentivado
para empresas de alto perfil tecnológico, capazes de implantar nú·
clcos de fundação com o objetivo de desenvolvimento de material
genético brasileiro, destinados à produção dos híbridos nacionais.
A medida preconizada evitará para o País maiores riscos de
ordem sanitária, com as permanentes importações de reprodutores;
trará, qo mesmo tempo, vantagens significativas na área da ccono·
mia de divisas·, Por outro lado, a dependência atual do Brasil, no
campo da genética de suínos, deverã ser evitada pelos exemplos que

vivemos com a produção avícola nacional, onde as gerações básicas
silo importadas.
Quanto mais retardamos a evolução. do nosso bow-bow para
alcançar o necessário grau de indepencjência, maiores dificuldades
poderão ocorrer na nossa participação, no mercado externo, com os
produtos finais da suinoculturu c avicultura, por atitudes passiveis
de serem tomadas por aqueles pulses que nos exportam o material
básico, inteiramente sob seu controle, seja no aspecto quantitativo
ou qualitativo. Essa circunstância torna-se merecedora de registro no
momento em que estamos ampliando nossa participação no mercado
externo, com artigos agropecut\rios, particularmente porque se
abrem excelentes perspectivas para os produtos de origem sul na.
Iniciar com urgência a prática da legislação de rações em vigor,
através de melhor estruturação dos órgãos responsáveis, visando à
protcção dos produtores de suínos, quanto à qualidade dos produtos
adquiridos.
Dar atenção espccinl à formaçiio dos estoques ideais de milho
pura o atendimento dn demnnda interna, evitando desequilíbrios
com u excessiva exportação. pois é muito mais rentável aos produ·
tores c ao Pnfs cxporturmos curcnças de porco, produtos
industriulizudos, cm vez de milho.
Ampliar os recursos humanos e materiais destinados à estrutura
de controle sanitário, a fim de reduzir o risco a que é submetido o
rebanho su!no, de considerável expressão económica, que amanhii
poderá ser muito maior.
Adotudus essus medidas, terá u suinocultura umu rápida c
grande expansão, proporcionando mais riqueza aos produtores e à
Nação. Principulmente o estabelecimento de preços m!nimos para o
porco vivo é medidu urgente, cm nosso entendimento. Na hora em
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que o Governo Federal estabelecer preços mínimos para o porco
vivo, teremos, de imediato, uma recuperação da suinoculturu, a sua
expansão e a possibilidade de desfrutarmos de mais carne de suínos
para o consumo interno, a preços mais acessíveis. Teremos, também
mais carne de suínos para a exportação, como mais um complemen·
to nas exportações, buscando - tendo em vista o atual desnível da
nossa balança comercial - o equilíbrio da nossa balança de
pagamentos, objetivando o IIUperovlt.
.
O Brasil tem possibilidade na área da agropecuárm. Aí está o
exemplo que acabamos de citar, se desenvolvermos a suinocultura.
Poderemos, outrossim, desenvolver mais ainda a nvi7ultura.
Devemos investir na melhoria da produtividade da pecuárm neste
País, na pecuária leiteira, par~ que os br~silciros não prec!scm •. c~ mo
vai acontecer mais uma vez, Importar lc1te porque as bacws lc1te1ras
deste País continuam decrescendo, diminuindo na sua produção
porque o Governo tem sido até aqui insensível nos problemas nessa
área.
Acreditamos que com os valores excepcionais alcançados pelas
exportações dos produtos da agricultura, o Governo Federal
venha realmente, a despertar, c passará a investir na agropecuãria.
Está aí um setor fundamental para recuperarmos este País, para a
obtenção de mais alimentação para os brasileiros, de mais divisas, de
recursos para investirmos em outras áreas prioritárias, para este
Brasil poder desenvolver-se harmonicamente.
Fundamental, ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acrescentarmos que, na· hora em que estivermos drenando mais recursos para
a agropecuária, dando desenvolvimento, aumentando a riqueza
nesta área, estaremos distribuindo, 'cóm mais justiça, a riqueza
nacional. Na hora em que melhorarmos a renda do nosso ruralista,
estaremos fortalecendo um terço da população brasileira, um terço
do mercado brasileiro, que terá melhores condições para comprar
mais calçados, mais vestuário, mais bens de consumo que o nosso
parque fabril está a produzir. Hoje, em razão do poder aquisitivo
diminuído dos brasileiros, as empresas brasileiras lutam com difi·
culdades na colocação dos seus produtos. Se o Governo voltar mais
suas atenções para a agropecuária, estará aí descobrindo um
mercado em potencial. Por entendermos dessas riquezas, dos valores
dessas potencialidades é que, mais uma vez, levantamos a nossa voz
nesta Casa, no sentido de despertar, de conscientizar, de chamar a
atenção do Poder Público Federal para as altas potencialidades da
ngropecuáriu brasileira.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais havendo que tratur, vou encerrar a sessão, designando pura a próxima, a
seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 25, de 1977, do
Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando seja anexado aos Projetas de Lei do Senado n•s 36, de 1971; 47, de 1974; 211 e 252, de
1975; e 68, de 1976, qu~ já tramitam em conjunto, o de n• 14~, de
1975, dispondo sobre a aposentadoria da mulher filiada ao lnstltuto
Nacional de Previdência Social.

-2Votação, em turno único, do R~querimento n• 29, de 1977, d.a
Senhor Senador Itamar Franco, solicitando u transcrição, nos Anu1s
do Senado Federal, du sórie de reportagens de O Estado de S. Paulo,
sobre "A Encruzilhada Brusileira".

-3Discussãa, em turno único, do Projeto de Lei dn Climum n• 8,
de 1977 (n• 3.030-8/76, nu Cnsn de origem), de iniciativa d? S~nhor
Presidente da República, que autorizn 11 reversi\o ao Muntclp1o de
Formosu, Estudo de Goiós, de in1óvel que mencionu, tendo
PARECER FAVORÂVEL, sob n• 24, de 1977. da Comissão:
- de Finanças.

-4Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridici·
dade, nos termos da urt. 296 do Regimenta Interno), do Projeto de
Lei do Senado n• 187, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre cômputo de horas de trabalho extraordin/Jrio para fins
de Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 963, de 1976, da Comissão:
-de Con•tltulçio e Ju•tlça, pela injuridicidade, co111 voto vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às /6 horas e 25 minuto.\', J

ATO DO PRESIDENTE
N• 05, de 1977
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 52, item 38, do Regimento Interno, e na forma do
artigo 2•, letra a, do Ato n• 2, de 1973, da Comissão Diretora, Resol·
ve nomear Antonio Araújo Costa, Técnico Legislativo, Classe C, Re·
ferência 53, do Quadro Permanente, para exercer o cargo cm
Comissão de Chefe do Gabinete do Presidente, Código SF-DAS·
10 1.4, a partir de 1• de marçó do corrente ano.
Senado Federal, I• de março de 1977. - Senador Petrõnlo
Portella, Presidente.

CONSULTORIA-GERAL
PARECER N• 14/77
Sobre contratos de manutençilo de equipamento telefônlto
pertencente ao Senado Federal.
A Standard Elótrica S/ A propõe a prestação de serviços de
manutenção de equipamento telefônico de sua fabricação, inswlado
no Senado Federal.
11- A interessada oferece as minutas dos contratos, as quais foram encaminhadas ao Senhor Diretor-Geral, através dos expedientes
023 e 024/77, tendo S. S• solicitado, a respeito, o pronunciamento
. desta Consultaria-Geral.
III-Inicialmente, caberá ao Senhor Primeiro-Secretário, se assim entender, dispensar a licitação, por ser a proponente a fabricante
do produto cuja manutenção oferecerá. Tal dispensa encontra guarida no permissivo do art. 4•, § 6• do Ato da Comissão Diretora n• 9,
de 1973, publicado no DCN de 29·6·73, que regulamentou as diretri·
zes das licitações no ümbito do Senado Federal.
IV - Autorizada u contratação da proponente, deverão - 11
nosso ver - ser introduzidas algumas alterações nus minutas de
contratos upresentudus, u saber:
Prazo do contrato - f: desaconselhlivelu contratação pM tem·
po indeterminado. Os ajustes, nesta Casa do Congresso, vêm coincidindo com o ano civil, providência esta que facilita 11 rrcvisi1o
orçumentúria.
Reajuste de pre,o•- Prevulecendo o pruzo acimu sugerido, não
hú cabimento nu estipulação da data pura revisão contrntuul.
prevista pura I• de novembro vindouro. O prece oferecido deveril ser
mantido inalterado por todo o perfodo abrangido relo pacto, como
jú sugerido por esta Consultaria e aceito pelu alta direçiio du Cusa.
V - Nestas condições, desde que dispensud;1 u liciwçilll pelo
Senhor Primc:iro-Sccrctúrio, entendemos que us minutas upr~scnta
dus poderão ser transformadas em contrntos, desde que introduziuus
us modificuções ucimu sugeridas.
o nosso entendimento.
Braslliu, 28 de novembro de 1977. - Paulo Nunes Augu~to de
Figueiredo, Consultar-Gerul.
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PARECER N• IS/77

Sobre requerimento de Paulo Castro Ribeiro, Assistente
Cl•ssc "B", em que sollelra retlfieaçio de scu
enqu•dramento para a Categoria Funcional de Técnico em
Le~i•laçio e Orçamento.

Murço de 1977

sociais. letras c urtes, pura cujo desempenho í: exigido o diploma de curso superior de ensino ou habilitação legal
equivalentes."

Le~l•latlvo,

Art. 3• O Grupo - Outras Atividades de Nlvel
Superior é constituído pelas Categorias Funcionais ubuixo
indicadas, distribuídas as classes respectivas pela escala de ní·
veis, na forma abaixo:

Paulo Castro Rihciro, As~istcntc Legislativo, Classe ''B''.
lotado na Subsccretariu de Pessoal. alegando sua condiçiio de bachurcl cm Direito. pleiteia :1 rctiticm;Un de seu enquadramento, para
.... ;.; ;t:
·P~ct~r~·; ·i~;~~r~·; ~~. cu't~~~;:,;; i~~~i~~~·i;. ci~
a Catc~ori11 Funcion:ll de Técnico em Legislação c Orçamento,
que trata o urtigo anterior. mediante trunsposiciio, os cargos
Classe "t\ ...
atuais, vagos c ocupados, cujas atividades guardem corrclaI I- O requerimento foi devidamente informado pela Subsecreçiio com as indicadas no urt. I' desta Resolução, observadas
taria de Pessoal.
Hs respectivas especinlidadcs, de acordo com o seguinte critéI 11 - Sob o aspecto da legalidade e juridicidadc, não vemos
rio:
como ncatar t~tl prctcnsfio, visto nào encontrar amparo legal na
lcgislacão rc~uh1dora da matéria, senão vejamos:
I) O Postulante foi admitido no Senado Federal para o empre4) Na Categoria Funcional de Tí:cnico em Legislação e
go de recepcionista. Posteriormente, por determinação do Senhor
Orçamento, os de Assessor, niio classificados no Grupo Presidente da Casa, teve o seu contrato de trabalho alterado,
Dircçiio c Assessorumento Superiores, possuidores de dipassando a ocupar o emprego de Auxiliur de Pesquisa. Pelo Alo
ploma de curso superior adequado à especialidade."
n' R, de 1976, da Comissão Diretoru. teve o seu empre-go incluído no
Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n• 5.645, de
Ora, o Requerente, à í:poca do seu enquadramento. não
1970, com a denominaçiio de Assistente Legislativo, Classe "B",
precnch h1 os requisitos neccss{lrios para ingressar no cargo pretenupós aprovação cm prov:t de sclcção.
2) Pelo Alo n' 33, de 1976, da Comissiio Diretora, teve seu em- dido, pelo que, nos termos da legisluçiio que rege a mutí:riu, foi
cnquudr:tdo no cargo que ocupa.
prego transformado em Cargo.
Não basta ao servidor público formar-se em curso superior
3) A Resolução n• 45, de 1973, ao constituir e estruturar o Gruqualquer para mudar sua posiçiio na estrutura administrativa da
po- Outras Atividades de Nível Superior, estabeleceu:
Casa onde serve, sua progressão ou sua ascensão funcional estiio su"Art. I' O Grupo - Outras Atividades de Nível Su- jeitas a normas villidus pura todos.
perior, designado pelo Código SI-'-NS-900, compreende CatePelo exposto, somos de parecer pelo indeferimento do pleiteado.
gorias Funcionais integradas de cargos de provimento eféBrasília, 28 de março de 1977. - Paulo Nunes Augusto de
tivo, a que s5o inerentes ativ1dades compreendidas nus áreas
Figueiredo, Consultor-Geral.
biom~dicas, de ciências c tecnologin c de ciências humanas,
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Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensaeem n• 23,
de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congre880 Nacional o texto do Decreto-lei n• I.SI2, de 23 de dezembro de
1976, que "altera a leelslaçio do empréatlmo compulsório
instltufdo em favor da Centrais Elétrlcas Brasileiras S/ A ELETROBRÁS, e di outras providências",

· De acnrdo com o q\lc preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada a
ComissUo.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente
cventuul, Senador Ruy Santos, esclarece que irá proceder a eleição
do Presidente c Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas o Senhor
Preside~tc convida o Senhor Deputado Wilson Falcão pura funcionur comO escrutinador.
Procedida a elciçiio, verifica-se o seguinte resultado:

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA J'M 23 DE
MARÇO DE 1977

Para Presidente:
Deputado Sebastiãq Rodrigues Júnior . . .. .. .. . .. . . .. . . t ~ votos
Em branco . , ...... , ..... , .. , . , .......... , , , .. . . . .. I voto

COMISSi\0 MISTA

Às dczessete horas do dia vinte e trí:s de março do uno de mil
novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes
os Senhores Senadores Braga Junior, Cattete Pinheiro, Domício
Gondim, Arnon de Mello, Luiz Cavalcante, Lourival Baptista, Ruy
Santos, Otuir Becker, Dirceu Cardoso, Gilvun Rocha e ftamar
franco c os Dcputudos Joilo Pedro, Gomes da Silva, Siqueira Campos, Wilson Fulciio, Octucflio Almeida e Sebustião Rodrigues Júnior, reúne-se u Comissão Mistu incumbida de estudo e purecer S0·
hrc a Mensagem n' 23, de 1977 (CN), que "Altera u legislação do
~:mpr~stimo compulsório instituído em favor da Ccntràis Elétricus
Brasileiras S/ A- ELETROBRÁS, e dú outras providí:ncius".
Dcixum de compurcccr, por motivos justificado, os Senhores
Senador Dirceu Cardoso c os Deputados Ubaldo Corrí:u, Aócio
Cunhu, Frederico Brunduo, Genivul Tourinho e Antônio Carlos,

Para Vlee-Presldente:
Deputudo Joiio Pedro , , , ....... , , , , , ....... , .. , . , .. , 15 votos
Em brunco , ... , ... , ........ , ...... , ........ , , ..... , I voto
Süo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os Senhores Deputados Scbustiilo Rodrigues Júnior e João
Pedro,
Assumindo u f'rcsidi:nciu o Senhor Deputado Sebustiüo Rodrigues Júnior, ugrudccc u seus purcs u honra com que foi distinguido c
dcsignu rmrn relutar u Mut~riu o Senhor Senador Arnon de Mcllo.
Nudu muis huvcmlo u trutur, encerra-se u presente reuniilo, e.
puru constar, eu, Muuro Lopes de Sú, Assistente da Comissão, lavrei
11 presente Ata, que lida c aprovada será ussinudu pelo Senhor Presidente c den111is Mcmhros da Comissão, c vui,u publicuçi\o.
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Prosidontor
PotrOnlo Portolla (ARENA- PI)

Terça·felro 29 683

LIDIIA:r:A AIINA
I.DA
IOIIA
Lidor
Eurico Rozondo
Vlce·Lidor11
Heitor Dias
He!Yfdlo Nunes
Jos4 Sarnty
Moitas leOa
Oslros Teixeira
Paulo Guerra
Saldanha Dorzi
Vlrglllo Távora

3•·Socrotárior
Henrique do Lo Rocquo (ARENA- MA)

1'·VIco•Prosidontor
Jos6 Lindoso (ARENA- AM)

49-Secretórior

Renato Franco (ARENA- PA)
29·Vice·Presidentez

LIDIIA~A DO MDI

Amarai Peixoto (MDB- RJ)

IDA INOIIA

Suplentes do Socrotárioo
1•·Socrotoflor '
Mondos Cano lo (ARENA- MT)

Lldor
Franco Montara
Vlce·Udor11

Altevir Leal (ARENA - AC)
Ruy Carneiro (MDB- PB)
Otalr Bockor (ARENA- SC)
Braga Junior (ARENA- AM)

29·Secretárioz

Mouro Bonovldos (MDB - CE)

Roberto Saturnino
Itamar Franco

Gilvan Rocha
Lázaro Barboza
Danton Joblm

COMIIIOII

COMIIIlO DI AIIUNTOI IIOIONAII- (CAl)
(7 membros)

Diretor, José Soaros do Oliveira Filho
Local. Anexo 11- Térreo
Telefones. 23·62.« o 25·8505- Ramais 193 o 257

COMPOSIÇÃO
Presidontoz Dinarto Mariz
Vice·Presidonter Evandro Carreira

Titularas

lu.... nt..

ARENA

A) IIIYIÇO DI COMIIIOII PIIMANINTU

1. Saldanha Dorzi
2. José Sarnoy
3. Otair Bockor

1. .............. .
2. Jarbas Passarinho

3. Di norte Mariz
4. Teotónio Vilela
S. Braga Junior

Chofor Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Local. Anexo 11- Térreo
Telefono, 25·8505- Ramais 301 o 313

1. Agonor Maria
2. Evandro Carreira

COMllllO DI AOIICULTUIA- (CA)

MDB
1. Evoláslo Vieira
2. Gilvan Rocha

Assistontoo Lida Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões, Terças·feiras, às 10100 horas
local. Sala "Clóvis Bovilácqua"- Anexo li - Ramal623

(7 membros)

COMIIIlO DI CONITITUIÇlO I JUITIÇA- (CCJ)
(13 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente r Agenor Maria

Prosidontor Daniel Kriogor
1•-Vico-Presldentor Accioly Filho
2'~-Vice·Presidentel Leite Choves

Vlce·Presidentez Otair Becker

Titulares

luplentat
ARENA

1.
2.
3.
4.
5,

Otair Bockor
Benedito Ferreira
itallvio Coelho
Paulo Guerra

luplantas
ARENA

1. Dinarte Mariz

2. Saldanha Doi'zí
3, Maltas Lo Oo

Vasconcelos Torres

MDB
1, Agonor Maria
2. Roberto Saturnino

Titularas

1, Adalberto Sena
2. Evelóslo Vieira

Aulstentoo SOnla Andrade Peixoto- Ramal307
RouniOos, Quartas·folras, às llr30 horas
Lacaio Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Accioly Filha
Gustavo Capanema
DanieiiCrieger
Eurico Rezende
Heitor Dias
Holvidlo Nunes
Wilson Gonçalves
a. italivlo Caolho
9. Oito Lohmann

1.
2.
3.
4.
5.

Osires Teixeira
MaHas loOo
Vasconcelos Torres
Saldanha Dorzl
lonolr Vargas
6. Arnon do Mollo

MOS
1.
2.
3.
4.

Dirceu Cardoso
leito Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Brossard

1. Franco Montara
2. Orestes Quércia

Assistente o Maria Helona Buono BrandOo- Ramal 305
Rounl6oso Quartas·folras, às10o00 horas
local o Sala "Clóvis Bovlldcqua"- Anexo 11- Ramal 623
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COMJSSlO DO DIITIITO PIDIIAL- (CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente, Wilson Gonçalves
Vlco·Presldontoo Ruy Carneiro

Presldontoo Jooo Calmon
Vlce·Prosidenteo Evolóslo Vieira

Suplente•

Titular••

Titular••

Suplente•

ARENA
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

a.

Março de 1977

ARENA

Heitor Dias
Paulo Guerra
CaHoto Pinheiro
Osires Tehceira
Saldanha Dorzi
Wilson Gonçalves
Virgllio Tóvora
Alexandre Costa

1.
2.
3,
4.
5.

Augusto Franco

1. Tarso Outra

José Sarnoy
Braga Junlor
Altovir Leal
Lulz Cavalcante

2.
3,
4.
S.
6.

1.
2.
3,
4..

Gustavo Capanema
João Calmon
Oito Lohmann
Jorbas Passarinho
Cattete Pinheiro

Helvldlo Nunes
Ruy Santas
Arnon do Mello
Heitor Dias

MDB
1. Evelásio Vieira

MDB
1. Adalberto Sono

1, Evandro Carreira
2. Nelson Carneiro

2. Lázaro Barboza
3. Ruy Carneiro

Assistente o Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniões, Quintas-feiras, tis 10,00 horas

1. Franco Montoro
2. Itamar Franco

2. Paulo Brossard
3. Adalberto Sono

Assistontoo Cloide Mario B. F. Cruz- Ramal598
Reuniões, Quintas-feiras, às 10,00 horas
Lacaio Sala "Clóvis Bevilócquo"- Anexa 11- Romal623

COMISSlO DI PINANÇAS- (CP)

Loca/, Sala "Rui Barbosa"- Anexo /I- Ramais 621 e 716

(17 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente, Paulo Brossard
Vice·Presidentes Oomlclo Gondim

COMIIIlO DIICONOMIA- (CI)
(1 1 membros)

ntular••

COMPOSIÇÃO

Suplente•
ARENA

Presidente, Marcos Freire

1. Teot6nio Vilela

Vice•Prosldonto1 Vasconcelos Torres

. 2. Alexandre Costa

2. Heitor Dias

3. Wilson Gonçalves
4. Oomlcio Gondim
5. Helvldio Nunes
6, lenolr Vorgas
7. Mottos Leão
8, Ruy Santos
9, Braga Junlor
1O. Tarso Outro
11, Virglllo ,Távora
12. Magalhães Pinto

3,
4.
5,
6.
7,

Titular••

Suplente•
ARENA

1.
2.
3,
4.

Milton Cabral
Arnon do Mello
José Guiomord
Lulz Cavalcante

1.
2.
3,
4.
5,

.S, Paula Guerra

Catteto Pinheiro
Augusto Franco
José Sarnoy
Domlclo Gondlm
Jarbas Passarinhe

6, Vasconcelos Torres

7, Dlnorte Morlz
a. Otalr Bocker

Lourlval Baptista
Daniel Krlogor
José Gulomard
José Sornoy
Saldanha Dorzl

MDB
MDB

1. Ffanco Montara
2. Marcas Freire
3, Roberto Saturnlno

1. Cattoto Pinheiro

1. Agenor Maria
2. Orestes Quércla

Assistente, Daniel Reis do Souza- Ramol675
Roun/6es1 Quartc;n-felras, às 10,30 hora a
Lacaio Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 o 716

1.
2.
3,
4.

Paulo Brossard
Evelóslo Vieira
Gllvan Rocha
Roberto Soturnlno
5, Ruy Carneiro

1. Danton Joblm
2. Dirceu Cardoso
3, Evandro Carreira

Assistente, Càndldo Hlpportt- Ramal676
Reun/6es1 Qulntos·felras, às 9,00 horas
Lacaio Sala "Clóvis Bovllácqua"- Anexo 11- Ramal 623
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COMISIAO DI LIOIILAÇAO SOCIAL- (CLI)

COMISSlO DIIILAÇOII IXTIIIOIIS- (CII)

(9 mombroo)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidentes Joué Freire
Vlce·Presidente1 Orestes Qu,rclt.~

Titulara•

Presldenter Magalhães Pinto

1•·VIco·Prosldentoo Saldanha Derzi
2•·Vlco·Prosldontoo Nelson Carneiro

Suplanta•
ARENA

1. Jossé Frolro
2. Ruy Santos
3. Lenoir Vargas
4. Jarbas Passarinho
S. laurival Baptista
6. Accloly Filha

1. Braga Junior

2. Vlrglllo Távora
3, Oslros Tolxolra
4. Dom leio Gondlm

Titular••
1. Magalhães Pinto
2. Alexandre Costa
3, Virgllio Távora
4. Jossé Frolro

MDB
1. Lázaro Barboza
2. Ruy Carneiro

1. Franco Montara
2. Orostos Qu,rcla
3. Nelson Carneiro

Suplanta•
ARENA

Assl;tontoo Daniel Rois do Souza- Ramal 675
Reuni6es1 Quintas·felras, às 11s00 horas
locah Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

1. Accioly Filho
2. Fausto Castelo·Branco
3, Holvldio Nunes

5. Arnon de Mello

4. Domlcla Gondim
S. Jorbas Passarinho

6, Saldanha Dorzl

ó, lulz Cavalcante

7. Jos' Sarnoy
8. João Calman
9, Augusto Franco

COMIUAO DI MINAIIINIIOIA- (CMI)

10. ena lohmann

(7 membros)

MOS

COMPOSIÇÃO
Presidente, Jarbas Passarinho
Vice·Presldontes Lulz Cavalcante

1. Danton Jobim
2. Gilvan Rocha

1. Marcos Freire
2. Paulo Brossard

3. Itamar Franca

3. Robe'rta Saturnino

4. Leito Chaves

5. Nelson Carneiro

Titulara a

SuJIIantaa
ARENA

1. Milton Cabral
.2. Domlcio Gondim
3. Arnon do Mollo
4. Luiz Cavalcante
5, Jarbas Passarinho

2. Paulo Guerra

Assistontoo Cãndldo Hipporll- Ramal676
Reuni6es1 Quartas·feiras, às 1o,oo horas

3, Vlrgllio Távora

locoh Sala "Rui Barbosa"- AneJio 11- Ramais 621 e 716

1. Jas' Guiomard

MDB
1. Dirceu Cardoso

1. Gilvan Rocha

2. Itamar Franco

2. Franco Montoro

COMIUAO DIIAIJDI- (CI)
(7 mombras)

Asslstontoo Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal306
Reunl6os, Quintas·feiras, tis 1Os30 horas
lacaio Sala "Clóvis Bevllácqua" _:Anexo 11- Ramal623

COMPOSIÇÃO
Presidenta, Ruy Santos

COMIIIAO DIIIDAÇAO- (CI)

Vice·Presidente, Altevir Leal

(5 membros)
COMPOSIÇÃO
Prosldontoo Adalberto Sono
Vlco·Prosldontoo Holvidlo. Nu nos

·Titularaa

Suplanta•
ARENA

1. Holvldlo Nunos
2. Ono lohmann
3. Saldanha Dorzl

1. Vlrglllo Távora
2. Arnon do Mollo
3, Jarbas Pauarlnho
MDB

1. Danton Joblm
2. Adalberto Sena

1. Dirceu Cardoso

Asslstontoo Maria Carmen Canra Souza- Ramal134
ReuniOe•• Qulnta•·folra•, às 12.00 horas

lacaio Sala "Clóvis Bovlldcqua"- Anexa 11- Ramal 623

Titularaa

Suplanta•
ARENA

1.
2.
3.
4.
S.

Ahovlrloal
Ruy Santos
Conoto Pinheiro
Fausto Castolo·Branca
lourival Baptista

1. Saldanha Derzl
2. ltallvlo Coelho
3, Oslros Teixeira

MDB
1. Adalberto Sona
2. Gllvan Rocha

1. Bonlamlm Farah
2. Ruy Carneiro

Asslstontoo l~da Forrolra da Rocha- Ramal312
Rounláoso Qulntas·folraa, ~~ 11o00 horas
localr Sala "Rui Barbaaa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSlO DI SIOUIANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSlO DI TIANIPOITII, COMUNICAÇOIS
I OIIAI PUILICAI- (CT)

(7 membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presldenteo Milton Cobrai
Vlce·Presldentes Augusto Franco

Presidentes Lourlval Baptista
Vico·Prosidonte, Alexandre Costa

Suplente a

Titularei

ARENA

1. Alexandre Casto
2. Braga Junlor
3, Dlnarto Mariz

1. José Gulomard
2. Vasconcelos Torres
3, Virglllo Tóvoro
4, Augut1o Franco

S. Milton Cobrai

MDB
1, Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

1. Adalberto Sono
2. Benjamim Farah

ntularel
• 1.
2.
·3,
4.
4.

ARENA

Alexandre Costa
Luiz Cava/canto
Braga Junior
Lourival Baptista
Ma"os lo6o

1. Offo lohmann
2. Toot6nlo Vlolla
3. Wilson Gonçalves
MDB
1. lózaro Barboza
2. Roberto Saturnlno

1, Evandro Carreira
2. Evoláslo VIeira

A11istenteo l6da Ferreira da Racho- Ramal312
Reunh~es1 Quartas-feiras, às 9,00 horas
Loca lo Sola "Rui Barbosa"- Anexa 11- Romals621 e 7õ6

COMISSlO DI SIIVIÇO JIIIILICO CIVIL- (CII'C)

Auislonloo Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal306
Reuni6es1 Terças·feiras, às 10100 horas
loca lo Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o·716

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

I) SIIVIÇO DI COMIIIOII MIITAI, PPICIAII
I DIINQUIIITO

Presidente, Bon]amim Farah
Vlce·Presidente' lenoir Vargas

CD111111h1 Temper4trlaa

Suplente a

ntularel
ARENA

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema
3, Maffos lo6o

1. Lenoir Vergas

2. Accioly Filha
3. Augusto Franco

4. Heitor Dias
S............... .

MDB
1. Dantan Jabim
2. lózaro Barboza

1. Benjamim Farah
2. Itamar Franco

Chefoo Ruth de Souza Castro
Loca h Anexo 11 - Tórreo
Telefone; 2S·BSOS - Ramal 303
1) Comissc!les Temporários para Projetes di) Congresso Nac:ionol
2) Camissc!les Temporárias para Aprec:laçóo de Votos
3) Comissc!les Especiais e de lnqu6rito, e
4) Comiss6o Mista do Projeto de lei Orçomontória (art. 90 do Regimento
Comum).
Assistentes de Comissc!les; Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674,
Aliou do Oliveira- Ramal 674; Cleido Maria B. F. Cruz- Ramal S9B;
Mauro lapos de Sá- Ramal310,

Asslstenteo S6nia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuni6es, Quintas·felrc:n, às 9s30 horas
loc'àlo Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 19n
HOIUS

naÇA
a.~.

10:00

c.A.I,
HOIUS

QUARTA

A5SIS~EN~E

HOIUS

R!IY BARBOSA
Ramai• - 621 • '716

RON.U.DO

09:00

C.P.

CLOVIS BEVIL.(CQUA
Ramal - 623

CANDIDO

CLOVIS BEVIL.<CQUA
Ramal - 623

LBDA

09o30

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
Rt.ma.!o • 621 e 716

SONIA

C,B,C.

CLOVIS BEVIL.<CQUA
Ramal - 62!

CLEI DE

C.D,P.

RUY BARBOSA
Rama.!o - 621 e 716

RONALDO

c.M.E,

CLOVIS BEVIL.<CQUA
Ramal - 623

RONALDO

C.L.S.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 621

DANIEL

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais - 621 a 716

L! DA

c.R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

SALAS

SALAS

ASSIS~EN~E

QUIN~A

10:00
09:00

c.s.N.

HUY BARBOSA
Ramaio • 621 o 716

L2DA

c.c.J.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

liA RIA

C.R.E.

R!IY BARBOSA
Ramaio • 621 • 716

CA!IDIDO

10:00

ll:OO

10:30

c.E.

RUY BARBOSA
RwoaU • 621 o 716

DANIEL

U:30

c.A.

R!IY BARBOSA
Ramaio • 621 e 716

SONIA

PREÇO DESTE EXEMPLAR: CrS '1,00

10:30

IIBLENA

12:00

SALAS

ASSIS~ENU

MARIA
CARMF.M

EDIÇÃO DE HOJE 24 PÁGINAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXII- N90ll

SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 1977

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso Vlll, da Constituição, e
eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
·

DECRETO LEGISLATIVO N9 5, DE 1977
Aprova as Contas do Presidente da República, relativas ao exercício de 1974.
Art. 19 São aprovadas as contas prestadas pelo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício
financeiro de 1974, na forma dos artigos 44, inciso VIII, e 8I, inciso XX, da Constituição.
Art. 29 Os diversos responsáveis pela Administração Díreta e lndireta que não apresentaram ao Tribunal de Contas da Uni.ão os balanços anuais referentes ao exercício de 1974, no prazo estabelecido pelo
Decreto n9 7 I.660, de 4 de janeiro de I 973, ficam sujeitos às penalidades previstas no art. 53 do Decreto-lei
n9 199, de 25 de fevereiro de I 967, e Resolução daquela Corte.
Art. 39 O Tribunal de Contas da União tomarã as providências cabíveis para a aplicação das sanções
a que se refere o artigo anterior.
Art. 49 Este decreto legislativo entra em vigor na da~a de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Senado Federal, em 30 de março de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 28•SESSÃO, EM 31 DE MARÇO DE 1977
1.1- ABERTURA
1.2- EXPE,D!ENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
St~hmftendo

ao Senado a escolha de nome Indicado para cargo
cz~jo prol'l'numto clt•pemle tlt! sua pré1•ia aquiesância:
N• 55(71 (n• 77(77, nu origem), relativa à escolha do Sr.
Antônio Carlos Diniz de Andruda, Ministro de Segunda Classe,

da Carreira de Diplomata, pura exercer a funçiio de Embaixador
do Brasil junto à República Islâmica do Paquistão.
I.2.2- Oficio ~o Presidente do Supremo Tribunal Federal
N• S-6/77 (n• 9/77-P/MC, na origem), encaminhando ao Se·
nado cópias das notas taquigráficus e do ucórdiio proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário
n• 84.978, do Estudo de Silo Paulo, o qual declarou u inconstitu·
cionalidudc do urt I• da Lei n• 91, de 27 de dezembro de 1972,
daquele Estado.
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1.2.3- Oficios do Sr. I•·Secretárfo da Câmara dos Deputados
N• 27/77, comunicundo u aprovação do Projeto de Lei do
Senado n• 24/77 (n• 3.339-B/77. na Câmara dos Deputados},
que reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal, c
dá outras providências. (Projeto enviado à sanção cm 27 de
,março de I 977 .)
·
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n• 14/77 (n• 361-B/75, na
Casa de origem}, que altera a redução do art. 706 do Código de
Processo Civil.
1.1,4- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n• 153/76, que dã nova redação
ao art. I3 da Lei n• 4. 7I7, de 29 de junho de I965. (Rcdação do
vencido, para o segundo turno regimental.)
-Projeto de Lei do Senado n• 71/76, que dispõe sobre adispensa de apresentação de atestado de vida, para efeito de recebimento de proventos, por parte dos aposentados de qualquer
sistema. (Redução do vencido, para o segundo turno regimental.)
-Projeto de Lei da Câmara n• 10/77 (n• 3.146-B/76, na
Casa de origem), que autoriza a reversão ao Municfpio de Pelotas (RS) do terreno que menciona. (Redução final,)
-Mensagem n• 201/76 (n• 381/76, na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP) a elevar
em Cr$ 22.931.036,20 (vinte e dois milhões, novecentos c trinta e
um mil, trinta c seis cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua
dívida consolidada.

U.S - Comunlcaçio da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 72/75
(n• 967-C/72, na Casa de origem), que dispõe sobre concessão
de empréstimos pessoais a empregados, pela Caixa Económica
Federal, mediante amortização mensal descontada em folha de
pagamento, c dâ outras providências, por ter recebido pareceres
contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído.
1.2.6 - Oficio do Governador do Estado do Par'
N• 398/77, solicitando a retirada do Oficio n• S-18/76, atravês do qual aquele Governo pede a autorização do Senado para
alienar à empresa de economia mista Amazônia Mineração SfA,
área de 412 mil hectares, no Município de Marabâ, destinada à
atividadc mincradora do Projeto Carajâs. Deferido.
1.1.7- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 39/76, de autoria do Sr. Se·
nadar Otto Lchmann, que altera o art. 3• da Lei n• 5.859, de I I
de dezembro de 1972.
-Projeto de Lei do Senado n• 40/77, de autoria do Sr. Se·
nadar Nelson Carneiro, que dispõe sobre o recolhimento de im·
posto incidente sobre as gravuçõcs sonoras, c dd outras provi·
dõncias.
-Projeto de Lei do Senado n• 41/77, de autoria do Sr. Se·
nadar Nelson Carneiro, que suprime o parágrafo único do art.
709 do Código de Processo Civil.
-Projeto de Lei do Senado n• 42/77, de autoria do Sr. Senador Nel~on Carneiro, que dâ nova· rcdaçilo ao§ 5• do art. I2 do
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973.
- Projeto de Lei do Senado n• 43/77, de autoria do Sr. Se·
nadar Nelson Carneiro, que altera dispositivo do Decreto-lei
n• 999, de 2 I de outubro de 1969, que dispõe sobre a Taxa Rodo·
viúriu Única.
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1.1.8- Oficfos
-Dos Pre~idcntcs das Comissões Permanentes, comunicando a instalação dos trabalhos daqueles órgãos técnicos c a
eleição de seus Presidentes e Vicc-Prcsidentes.
-Do Sr. General-de-Exército Euler Bentos Monteiro, de
agradecimento de homenagem que lhe foi prestada pelo Senado
Federal.
-Do Presidente da Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n• 2/77-CN, solicitando prorrogação do prnzo concedido àquele órgão técnico
para apresentação de seu parecer. Deferido,
1.1.9- Requerimentos
N• 47/77, de autoria do Sr. Senador Daniel Krieger, solicitando que os Projetas de Lei do Senado n•s 23, 26, 32 e 38/77,
sejam anexados aos Projetas de Lei do Senado n•s 56, 88, I79,
253, 259, 264, 268, de 1975, e 72, 81, 126, 207, 232 c 313/76 c
7/71. que já tramitam cm conjunto.
N• 48/77, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptisto c
outros Srs. Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal das Ordens do Dia dos Ministros do Exército,
Marinha c Acronãutica, baixadas hoje, cm comemoração do 13•
anivcrsãrio da Revolução de Março de 1964,
N• 49/77, de autoria dos Srs. Senadores Lourival Baptista c
~uy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe·
dera), do pronunciamento feito ontem, no Palãcio do Planalto,
pelo Presidente Ernesto Gciscl, ao anunciar medidas de fortaleci·
menta c capitalização da empresa privada nacional.
N• 50/77, de autoria do Sr. Senador Otair Bcckcr, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da mensagem
que o Exm• Sr. Governador Antônio Carlos Konder Reis dirigiu
ao povo catarincnsc no segundo aniversário do seu Governo.
N• 5I/77, de autoria do Sr. Senador Eurico Rezcnde, solicitando que não sejam realizadas sessões do Senado nos dias 5, 6 c
7 do mês de abril -Semana Santa - nem haja expediente cm
sua Secretaria. Aprovado,
1.1.10- Discursos do Expediente
SENADOR ARNON DE MELLO- Visita realizada ao Sr.
Ministro Shigeaki Ueki pela Comissão de Minas c Energia do
Senado.
SENADOR DANIEL KRIEGER- Transcurso do 13• ani·
vcrsário da Revolução de Março de 1964.
SENADOR BRAGA JUNIOR...;. Medidas adotadas pelos
Governos rcvolucionârios em prol do desenvolvimento do País e,
cm particular, do Estado do Amazonas.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Justificação do Rc·
qucrimcnto n• 48/77, de transcrição, nos Anais do Senado Fc·
dcral, das Ordens do Diu dos Ministros da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica, referentes ao I3• aniversário da Rcvoluçilo de
1964.
1.2.11- Requerimento
N• 52/77, de autoria do Sr. Senador Hclvfdio Nunes, solici·
tunda u transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronuncia·
monto do Senador Jarbus Passarinho, na reunião do Dirctório
Nacional du ARENA, cm comcmoraçilo do 13• aniversário da
Rcvoluçilo.
1.2.12- Comunfcaçilo da Presidência
-Convocação de ~cssi\o extraordinária do Senado Federal,
u realizar-se hoje, às 19 horas, com Ordem do Diu que designu,
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1.3- ORDEM DO DIA
2- ATA DA 29t SESSÃO, EM 31 OE MARCO DE 1977
- Requerimento n• 25/77, do Sr, Senador Daniel Kricgcr,
2.1 -ABERTURA
solicitando seja anexado aos Projetes de Lei do Senado
2.2EXPEDIENTE
n•s 36/71,47/74,211 c 252/75, c 68/76, qucjâ tramitam cm con·
junto, o de no 146/75, dispondo sobre a aposen1adoria da mulher
l.l.l - Requerimento
filiada ao Instituto Nacional de Previdência Social. Aprovado.
N• 53/11, de autoria do Sr, Senador Cattctc Pinheiro, de dis·
-Requerimento n• 29/77, do Sr. Senador Itamar Franco,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da série pensa de interstício c prévia distribuição de avulsos para o Pro·
de reportagens de O Eatado de S, Paulo, sobre a "A encruzilhada jcto de Resolução n• 3/77, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bragança Paulista (SP) a realizar operação de crédito no valor
brasileira". Aprovado,
- Projeto de Lei da Câmara n• 8/77 (n• 3,030-B/76, na de CrS 22,931.036,20 (vinte c dois milhões, novecentos c trinta c
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repu· um, trinta c seis cruzeiros c vinte centavos) a fim de que figure na
blica, que autoriza a reversão ao Município de Formosa, Estado Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado,
de Goiâs, de imóvel que menciona. Aprovado. Ã sanção.
2,3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do 'Senado n• 187/76, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre cômputo de horas de trabalho
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn·
extraordinário para fins de previdência social. (Apreciação prcli· sagem n• 30/77 (n• 28f77, na origem), pela qual o Scnllor Prcsi·
minar da juridicidade.) Rejeitado, após usarem da palavra na sua dente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Ovídio
discussão os Srs, Senadores Leite Chaves e Hclvídio Nunes, Ao de Andrade Melo, Embaixador do Brasil junto ao Governo da
Arquivo,
Tailândia, para, cumulativamente, exercer a função de Embaí·
xador ~o Brasil junto à República de Cíngapura e à Federação
da Malásia, Apreciado em aeuio aecreta.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn·
sagcm n• 52/71 (n• 70/17, na origem), pela qual o Senhor Prcsi·
SENADOR EURICO REZENDE, como Líder- 13• aniver- dente da República submete ao Senado a escolha do Sr, Armindo
sário da Revolução de 31 de Março de 1964.
Branco Mendes Cadaxa, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
O SR. PRESIDENTE - Fala associativa às homenagens Brasil junto ao Governo da Jamaica, Apreciado em Hllio HCreta.
prestadas, pelo Senador Eurico Rczendc, à Revolução,
SENADOR LU!Z CAVALCANTE- Aduzindo novas con·
siderações a respeito de afirmações do. Sr. Ministro da Fazenda,
proferidas na Escola Superior de Guerra, no ano passado, con·
cernentes à relação anual entre o serviço da dívida c exportações,
objeto de discursos de S. Ex• cm sessões anteriores.
SENADOR VIRGIL!O TÃVORA, como Líder- Explica·
ções relativas ao assunto tratado pelo Sr. Luiz Cavalcante,

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- RETIFICACOES
-Ata da 12• Sessão, realizada cm 15·3·77.
-Ata da 14• Sessão, realizada cm 17·3-77.
4- ATOS DO PRESIDENTE
N• 5, de 1977. (Republlca~o.)
N• 6, de I977.

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Medidas toma·
das ontem, pelo Governo Federal, em reforço à capitalização das
empresas privadas,

S- SECRETARIA-GERAL DA MESA
SENADOR OTTO LEHMANN- Aquisição pela VASPViação Aérea São Paulo, do avião de passageiros "Bocing 727·
200".

-Resenhas das mathias apreciadas de 1• a 31 de março de
1977.
6- CONSULTO RIA GERAL

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo do Presidente
do Sindicato das Escolas para Motoristas de Veículos Rodo·
viârios do Município do Rio de Janeiro, cm favor da classe,

-Pareceres n•s 16, 17, 18 c 19, de 1977.

SENADOR OTAIR BECKER - Transformação da Es·
tradu de Ferro Dona Teresa Cristina, em Divisão Especial, com
sede em Santa Catarina, cessando sua subordinação à Supcrin·
tendê:ncia de Produção, em Porto Alegre,

7 - INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Atuação do
FUNRURAL e a preservação da Assistência dada ao trabalha·
dor rural, face noticia, divulgada pela Imprensa, da cogitação da
unificação dos órgãos de assistência médico-hospitalar.

8-GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPAR·
LAMENTAR

-Resoluções n•s 53,54 c 55, de 1977.

-Atas de reunião da Comissão Diretoru,
-Ata de reunião da Comissi\o Dclibcrativn,

SENADOR HELVIDIO NUNES- Aperfeiçoamento dos
mecanismos fiscais de distribuição das rendas fiscais entre as dife·
remes unidades da Federação, como futor de minimização das
disparidades regionais.

I.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

9- MESA DIRETORA
lO- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
11- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES
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ATA DA 28' SESSÃO, EM 31 DE MARÇO DE 1977
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 8' Legislatura
PRESIDitNCIA DOS SRS. PETRÚNIO PORTELLA E JOS!t LINDOSO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:
Adalberto Sena - Braga Junior - José Lindoso - Catlctc
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa- Henrique de La Rocque- Helvídio Nunes- Mauro Bencvidcs- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Domícío GondimArnon de Mello - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Ruy
Santos- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Danton JobimNelson Carneiro - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco
Montoro- Orestes Qui:rcia- Ouo Lehmann- Osircs TeixeiraMendes Canalc- Leite Chaves- Daniel Kriegcr.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
10 lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a
t•sco/lta de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua
pré1•ia aquh•scência:
MENSAGEM N• SS, DE 1977
(N• 77/77, na orl1em)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:

Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento, 1959.
Cônsul-Adjunto cm Munique, 1959 e 1960.
Segundo-Secretário da Embaixada cm Bonn, 1960 a 1964.
Promovido a Primciro-Secr<tário, por merecimento, 1964,
Assistente do Chefe da Divisão da Europa Ocidental, 1964 a
1966.
Chefe da Divisão da Ãfrica, 1966 e 1967.
Titulo de Conselheiro, 1967.
Conselheiro da Embaixada em Viena, I967 a 1971.
Encarregado de Negócios em Viena, I969 c I970,
Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1971 e 1972.
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento,
1972,
Membro da Comissão de Coordenação da Politica de Com·
pras no Exterior, Rio dcJaneiro, 1972.
Chefe da Divisão da Europa· li, 1973.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Bonn, 1974 a 1977.
O Ministro Antonio Carlos Diniz de Andrada, nesta data, cn·
contra-se no exercicio de suas funções de Ministro-Consclheiro do
Brasil junto à República Federal da Alemanha.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cm 23 de março
de 1977. - Adolf Llbert Westphalen - Subchefe da Divisão do
Pessoal.
(A Comissão de Relações Exterio>es.)
OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

N• Sf6f77 (n• 9/77-P/MC), de 25 do corrente, encaminhando
De conformidade com o artigo 42 (item 111) da Constituição, te·
nho a honra de submet" à aprovação de Vossas Exceli:ncias a esco- ao Senado cópias das notas. taquigráficas e do acórdão proferido pe·
lha, que desejo fazer, do Senhor Antonio Carlos Diniz de Andrada, lo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer n• 84.978, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitu·
a funçiio de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do cionalidadc do art. I•, da Lei n• 91, de 27 de dezembro de 1972,
Paquistiio, nos termos do artigo 21 do Decreto n• 71.534, de 12 de daquele Estado.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
dezembro de 1972.
2. Os méritos do Ministro Antonio Carlos Diniz de Andrada,
OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
que me induziram a cscolhi:-lo para o desempenho dessa elevada fun·
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
çiio, constam da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.
N• 027/77. de 27 do corrente, comunicando a aprovação do Pro·
Brasília, cm 29 de março de I977.- Ernesto Gel~el.
jeto de Lei do Senado n• 24, de 1977 (n• 3.339·8/77. na Câmara dos
Deputados), que r<ajusta os vencimentos dos servidores do Senado
INFORMAÇÃO
Federal, c dá outras providências.
Currlculum Vltae:
(Projeto enviado à sanção em 27, de março de 1977.)
Ministro Antonio Carlos
Diniz de t\ndrada.
Nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 21 de no·
vcmbro de 1932. Bacharel cm Direito pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio deJanciro, 1956.
Cônsul de Terceira Classe, por concurso do Instituto Rio·
Branco, 1955.
Assistente do Chefe da Divisuo Cultural, 1955.
onciul de Gabinete do Ministro de Estudo, 1955 a 1958.
Membro da Missuo Especial às Solenidades da Posse do Pre·
si dente do Peru, 1956.
Membro da Comitiva do Ministro de Estudo em visita ao
Peru, 1957.
Vicc·Cônsul cm Muniquc,l958 c 1959.
Encarregado do Consulado cm Muniquc, I959.
Membro da Dclcguçào do Bmsil u XII RcuniUo do Comitô
Jurídico da Orgunizuçilo de Aviuçilo Civil Internacional
(Ot\CI). Munique, 1959.

OFICIO

Do Sr. !•·Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando à
revi.<ão do Senado awógrafo do ,\'t'!lllittte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 14, DE 1977
(N• 361-B/75, na Ca•a de origem)
Altera a redaçilo do art. 706 do C6dlgo de Promso Civil.
O Congresso Nacional d,crcta:
Art. I• Dê-se ao art. 706 do Código de Processo Civil (Lei n•
5.869, de II de janeiro de 1973, com us moditicuçilcs introduzidas
pclu Lei n• 5.925, de J• de outubro de 1973), a seguinte rcdaçuo:
"Art. 706. O leiloeiro público será livremente csco·
lhido pelo credor, quundo nuo houver leiloeiro judicial."
Ari. 2• Estu lei entraril cm vigor na datu da sua publicação.
Art. 3Y Rcvogatt1·sc as disposições cm contr{trio.
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LEI N•5.869, DE li DE JANEIRO DE 1973
Código de Processo Civil

.' .... ' .' ' .. ' ' .. ' . " ........ ' .......... ' ...... ' ... ' ... ' ... '
. ,\rt. 706. O leiloeiro público serí•livrementeescolhido pelo cre·
dor.

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

Iti Comi.r.ràn de Con.rtltulcào e Ju.rrlca.)

PARECERES
PARECER N• 69, DE 1977
Da Comlssilo de Redação
Redaçio do vencido, para o 2• turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 153, de 1976.
Relator: Senador Danton Joblm
A Comissão uprosenta a redução do vencido, para o sej;undo
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 153, de 1976, que
dá nova redução uo art. 13 da Lei n• 4.71 ~·de 29 de junho de 1965,'
S:ilu das Comissões, em 31 de março de 1977. - Adal)lerto
Sena, Presidente- Danton Joblm, Relator- Sildanha Derzl Helvidlo Nunes.
ANEXO AO PARECER N•69, DE 1977
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Art. 2• Para os efeitos desta lei, consideram-se aposentados
todos os inativos da Administração Direta ou lndircta, ou do Sis·
tema Geral da Previdência Social.
Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação .
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
PARECER N•71, DE 1977
Da Comlssio de Redaçiio
Redaçio final do Projeto de Lei da Câmara n• lO, de 1977
(n' 3.146-B/76, na Casa de origem).
Relator: Senador Helvldlo Nunes
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei da
Cümara n• 10, de 1977 (n• 3,146-B/76, na Casa de origem), que autoriza a reversão ao Município de Pelotas (RS) do terreno que
menciona.
Sala das Comissões, cm 31 de março de 1977. - Adalberto
Sena, Presidente - Helvidlo Nunes, Relator - Saldanha Derzi Danton Joblm.
ANEXO AO PARECER N•71, DE 1977
Redaçio final do Projeto de Lei da Câmara n• 10, de 1977
(n• 3;146-B/76, na Casa de origem), que autoriza a reversão ao

Murilclplod" Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, do terreno
que menciona.
·
O Congresso Nacionaldecreta:

Art. 1• J; ·autorizada a reversiio ao Município de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul, do terreno com a i~rmdc 75.900,00 m'
(setenta e cfnco mil e novecentos metros quadrados), situado no local
denominado Colónia Santa Eulália, no Distrito de Cascata, antigo
Santo Eulâlia ..naquelemunicipio, doado à União Federal, através de
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. I<' O urt. 13 da Lei n'4.717, de 29 de junho de 1965, que escritura de 23 de agosto de i968, transcrita no Cartório do Registro
de Imóveis de Pelotas- I• Zona- sob o no 48.849, no Livro 3 AL,
regulu a ução popular, passa a vigorar com a segui,nte redução:
a n. 188.
"Art. 13. A sentença que, apreciando .o fundamento de
Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária,·
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrilrio.
condenará o uutor em custas c honorários de advogado."
PARECERES N•s 72 e 73, DE 1977
Art, 2• Esta lei entra em vigor na data de' sua· publicação,
. PARECER N• 72, DE 1977
revogadas as disposições cm contrário.
Redação do vencido, para o 2• turno regimental, ti~.Proje
to de Lei do Senado n• 153, de 1976, que d' nova·redaçio ao
art. 13 da Lei n• 4.717, de29 de junho de 1965.

PARECER N•70, DE 1977
Da Comissão de Redaçio
Redaçio do vencido, para o 2• turno re&lmental, do Proj..
lo de Lei do Senado n• 71, de 1976.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redução do vçncido, para o segundo
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 71, de 1976, que
dispõe sobre a dispensa de aprescnt:1ção de atestado de vida, para
efeito de recebimento de proventos, por parte dos aposentados de
qualquersislema.
·
Sala das Comissões, cm 31 de março de 1977, - Adalberto
Sena, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Danton Joblm HeMdlo Nunes.

Da Comissão de Economia, sobre a Mensarem n.0 201, de 1976 (Mensagem n.• 381, de
3-12-76, na origem), do Senhor Presidente da
RepúbUca, ·propondo ao Senado Federal seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista (SP) a elevar em Cr$ 22, 931. 03(1,20
(vinte e dois milhões, novecentos e trinta e um
mll, trinta. e. seis cruzeiros e vinte centavos) o
montante de sua dívida consolidada.

Relator: Senador Cattete Pinheiro
Pela Mensagem n, 0 201, de 1976 (n, 0 381 de 3-12-76>,
o Senhor Presidente da República, de acordo com o art.
42, item VI da Cpnstituiçao, propôs ao Senado Federal
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista, no .. Estado de São Paulo, a elevar em
Cr$ 22.931,036,20 o monante de sua dívida consolidada, a fim de poder contratar empréstimos junto ao
ANEXO AO PARECER N•70, DE i977
Banco do Estado de São Paulo e ao Banco do Brasil.
Redação do vencido, para o 2• turno reelmental, do ProDestinam,se esses empréstimos ao financiamenjeto de Lei do Senado n• 71, de 1976, que dispõe sobre a dl5o to de obras e serviços de .pavimentação de ruas de
pensa de apresenlaçilo de atestado de vida, para efeito de rece- acesso ao Núcleo Hábitacional "Dr. Júlio de Mesquita
bimento de proventos, por parte dos aposentados, de qualquer Filho" e à implantação e reforma da rede de iluminação daquela localidade, sendo Cr$ 2;411, 036,20 junsistema.
to ao Banco do Estado de Siio Paulo, na qualidade
O Congresso Nucionul decreta:
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, no prazo de 18 anos, a juros de 5% a.a. e com
Art. I• O pugumento de proventos aos aposentados, quando correção monetária idêntica à· das ORTN, dando-se
feito pessoulmente ou atruvês de depósito bnncório, independcró de como garantia os recursos provenientes díl arrecado.apresentucno de utestudo de vida.
çiio do Imposto ·Sobre Circulação de Mercadorias.
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A maior parcela cl,o empréstimo, no valõf. de
Art. 2.o As operações de crédito a que se refere
Cr$ 20.520.000,00, deverá ser levantada no Banco do o arti8b anterior, por torÇil. do disposto no art. 2.0
BraSil, por conta do Fundo de Desenvolvimento Ur- da Resolução n,o 93, de 11 de outubro de 1976, que
b.ano, no prazo de lO anos, ·a juros· de lO% a.a., com a modificou a Resolução n.o 62, de 28 de outubro a.e
mesma garantia e o mesmo tipo de correção mone• 1975, ambas do Senado Federal, são consideradas
tállla do crédito sol!cltado ao BANESPÁ.
extrallmlte, visto serem os recursos oriundos do
Na Exposição de Motivos qu~ acompanha a Men- Banco Nacional da Habitação (BNH) e do Fundo
sagem do Chefe do Governo, 0 senhor Ministro de Nacional de Desenvolvimento Urbano CFNDU).
Estado da Fazenda justifica a elevação temporária
Art. s.o Esta resolução entra em vigor na data
dos parâmetros fixados pelos Itens I, II e m do art. · · ·de sua publicação.
2.o da Resolução n.0 62; de -28-10-7.5, do Senado Federal, com fundamento no Parecer· do conselho MoSala das Comissões, 16 de março de 1977. - Se·
netárlo Nacional; de 20·1D-76, tendo em vista tratar- nadar Marcos Freire, Presidente - Senador Catte·
-• t d
t
1d
te Pinheiro, Relator - Senador Arnon de Mello se·.de recursos prov.,.uen es e fones contemp a as Senador Jarbas Passarinho - Senador Aurusto
~~~o:s:'lução n.o 93/76 desta Casa do Congresso Franco - Senador Franco Montoro.
A contratação das citadas operações de crédito
encontra, ainda, apoio no fato de o Orçamento do
MIIÍllclplo de Bragança Paul!sta prever, para o exerclclo do ano de 1976, a realização de receita da ordem
de Cr$ 32.500.000,00 <deduzidas as mesmas opera:ções), da qual cerca -de 31;4% se destinam a atender
a Investimentos com recursos próprios.
Importa ressaltar, por outro lado, que os financiamentos pleiteados se revestem de caráter reprodutivo, como muito bem salientou o. Relator .da matéria, no Conselho Monetário Nacional, "devendo ·en·
sej ar o retomo aos cofres públicos de grande parte do
capital investido, mediante a cobrança das taxas de
pavime11tação aos beneficlãrios de tais serviços".
Aqueles compromissos, portanto, não ·irão acarretar
à Municlpal!dade de Bragança Pati!lsta maiores pres·
sões na execução de seus futuros orçamentos.
Ocorre, n" entanto, que a matéria, objeto da solicitação sob exame, já não se enquadra na especifica
preceituação do art. 2.0 da Resorução n.D 62, de 1975,
à. vista de alteração estabelecida por força do art. 2.0
da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, a qual
determinou a exclusão, dos !lm1tes antes previstos,
das ·operações de crédito contratadas pelos Estados
e Municlpios, com recursos provenientes do FNDU,
FASe BNH.
Tratando-se, portanto, de operação extrallmlte,
impõe-se, no caso, a autorlz!'-ção· para a operação,
sem, contudo, qualquer incidência no que tange aos
parâmetros antes fixados.
Desta sorte, opinamos pelo acolhJ.mento do pedido, na forma do seguinte·.
PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 3, DE 19'7'7
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bra·
J:ança Paulista (SP) a reaUzar o)eraçã.o de
crédito no valor de Cr$ 22.931.036,20 (vinte e
dois milhões novecentos e trinta e um mll,
trinta e seis cruzeiros- e vinte centavos).
o Senado Federal resolve:
Art. 1.0 1!: a Prefeitura Municipal de Braganoa
Paulista, Estado de São Paulo, autorizada a contratar operação de créc;llto no valor global de ....... .
Cr$ 22.931.036,20 (vinte e dois milhões, novecentos
e trinta e um mil, trinta e sel.s cruzeiros e vin·
te centavos) da .seguinte forma: Junto ao Ban·
co do Estado de São ~aulo S.A., este na quaiidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação <BNH), no montante de Cl'$ 2.41'1.036,20
(dois milhões, quatrocentos e onze mil, trinta e seis
cruzeiros e vinte centavos); junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU, no montante de ....... .
Cr$ 20. 520. 000,00 (vinte milhões, qillnhentos e vinte
mil cruzeiros).

PARECER N.0 73, DE 1977
Da Comissão de Constituição e ;Justiça,
sobre o Projeto de Resolução n.o 3, de 197'7,
IJUe "autoriza a Prefeitura Municipal de Bra·
gança Paulista, Estado de São Paulo, a elevar
em Cr$ 22.931.036,20 (vinte e dois milhões, no·
vecentos e trinta e um mil, trinta e seis cruzeiros e vinte centavos}, o montante de sua
dívida consÕJidada.
Relator: Senador Otto Lehmann.
O Projeto de ResoluQão da Comissão de Economia autoriza. "a Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista, Estado de São Paulo, a elevar em ....... .
Cr$ 22.931. 036,20 (vinte e dois milhões, novecentos
e. trinta- e um mil, trinta e seis cruzeiros e vinte
centavos)" e, por conseqüência, a elevação dos parâmetros fixados pelos Itens. I, II e m do art. 2.0 da
Resolução n.0 62, de 1975, do Senado Federal.
2. Do exame do projeto, verifica-se que os recursos serão repassados do Banco do Estado. de São
Paulo S.A., este na . qualldade de agente finanéeirO
do Banco Nacional da Habitação (BNH) e pelo Banco do BrasU S.A., por conta do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Urbano <FNDU).
3. Com a edição da Resolução n.0 93, .de 11 de
outubro de 1976 - art. 2.0 - , que alterou a Resolução n.o 62, de 1975, ficaram excluldos dos !lm1~es
estabelecidos pelo art. 2.0 da Resolução n.0 62; de
1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenien~ do FNDU,
FASe BNH.
4. Assim,. é cablvel o projeto de resolução elevando os parâmetros fixados pelos itens I, II e III
do art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, visto que as
operações em pauta são consideradas· extrallmites.
Pelas razões expostas, opinamos pelo acolhimento do Projeto de Resolução apresentado pela Comissão de Economia por ser constitucional e juridico.
Sala das Comissões, 30 de março de 1977. Daniel Krleger, Presidente - Otto Lehmann, Relator - Italívlo Coelho - Gustavo Capanema - Wilson Gonçalves - Nelson Carneiro - Belvídlo
Nunes - Leite Chaves - Mattos Leio.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -O Expediente lido vai à
publicoçilo. (Pouso.)
A Presidência comunico que, nos termos do ort. 278 do Regi·
menta Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do
Cdmqro n• 72, de 1975 (n• 967-C/72, nu Caso de origem), que dis·
põe sobre concessilo de empréstimos pessoais u empregados, pelo
Caixa Económica Federal, mediante amortizaçilo mensul descontada
cm folha de pagamento, c dá outras providências, por ter recebido
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pareceres contrários, quanto ao mérito, das Comissões a que foi
distribuído,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, oficio
que será lido pelo Sr, 1•-Sccrctário.
1: lido c deferido o seguinte:
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO GOVERNADOR
Belém-Pa.
30 de março de 1977,
Of. n• 398/77-GG
Exm•Sr.
Senador Pctrônio Portclla
DO, Presidente do Augusto Senado Federal
Senhor Senador:
Tenho a honra de dirigir-me a V, Ex• a fim de solicitar a restituição da mensagem encaminhada por meu Governo a esse Augusto
Senado Federal pelo Oficio n• 1.466/76-GG, de li de novembro de
1976, na qual submeti à apreciação dessa Casa do Congresso
Nacional, nos termos do art, 171, § único da Constituição da República Federativa do Brasil, o pedido de autorização legislativa
para alienar, cm favor da empresa de economia mista Amazônia
Mineração S/A (AMSA), subsidiária da Companhia Vale do Rio
Doce, a área de quatrocentos c doze (412) mil hectares, no município
de Marabá, destinada à atividadc mincradora do Projeto Carajás, de
responsabilidade do Governo Federal integrado no II Plano de
Desenvolvimento Econômico Nacional,
Ao enviar ao Senado Federal, a referida mensagem, estava
persuadido o meu Governo que a área cm questão constituía território paracnse por não ser conhecido o traçado do projeto da rodovia
BR-158, no trecho São Félix do Araguaia - Altamira, conf,~>rme
informação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER) c Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária
(INCRA).
Entretanto, tendo o meu Governo recebido comunicação do
Colcndo Conselho de Segurança Nacional de que a área disputada
está incluída entre as abrangidas pelo Decreto-lei n• I, 164/71, alterado pelo Decreto-lei n• I .473/76, à cxceção de dois mil (2,000) hect~
rcs, por ter sido considerada necessária à segurança e desenvolvi·
mento nacionais, c achando-se o pleito submetido à hlcida decisão
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que determinou
estudos para compensar o Estado do Pará com a perda desse rico
território, sinto-me no dever de solicitar a V, Ex• a devolução da
referida mensagem, que já não tem, agora, objeto.
Aproveito o ensejo para renovar a V, Ex• os meus protestos de
maior apreço c distinguida consideração, - Prof, Dr. Aloyslo da
C01ta Cbun, Governador do Estado do Pará,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, projetas
de lei que serão lidos pelo Sr, 1•-Sccrctário,
Silo lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 39, DE 1977
Altera o art. J• da Lei n• 5.8!9, de 11 de dezembro de
1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 3• da Lei n• 5,859, de li de dezembro de 1972,
passa a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. 3• O cmprcgodo doméstico terá direito o férios
anuais remuneradas de 30 (trinto) dios consecutivos, após
cada período de 12 (doze) meses de trabolho, prcstodo à mesmo pcssoo ou família."
Art. 2• Esta lei entro cm vigor no data de suo publicação,
Art. 3• Revogom-sc as disposições em contrário.

Justlficaçio
. O período de férias do empregado doméstico foi fixodo cm regime de coincidência com o assegurado aos trabalhadores cm geral.
Assim, tanto a Lei n• 5.859, de 1972, como a CLT, assinalam períodos de 20 dias úteis de férias para os seus tutelados, Agora, porém, o
Governo Federal tomou a iniciativa de recomendar a adoção do
critério de 30 dias consecutivos de férias para os trabalhadores, encaminhando, com esse objctivo, mensagem ao Congresso Nacional.
Desta sorte, parece-nos justo que, de igual modo, idêntica
medida seja aprovada para os empregados domésticos, mantendo-se,
cm conseqüência, o regime de paridade vigente.
Sala das Sessões, 31 de março de 1977.- Otto Lehmann.
LEGISLAÇÃO CITA DA

LEI N• 5,859, DE li DE DEZEMBRO DE 1972
DIJpie aobre a profilllio de emprepdo doméstico, e d' outras pro•ldênclo.

' ' , , ·Á~;,' j; ·6' ·.;,;j,;;~~d~' d~;,;ê;ti~~ •;~râ' 'cii;~i;~' ~· i-ê;i~~' ~~~~is
remuneradas de 20 (vinte) dias, úteis, após cada período de 12 (doze)
meses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou família.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• .W, DE 1977
Dlspie aobre o recolhimento de Imposto Incidente sobre ao
pançiles sonoro, e~ outro pro•fdênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Todas as gravações sonoras, produzidas ou reproduzidas no País, terão afixado cm seu suporte um selo indelével que
comprove o recolhimento do respectivo Imposto Sobre Produtos
Industrializados.
Parágrafo único. Entende-se como suporte da gravação o disco
comum ou lona play, a fita cm cartucho, cassete, rolo ou carretel, o
fio magnético cm rolo ou carretel c outros quaisquer dispositivos
acondicionadorcs.
Art, 2• Os selos de que trata o artigo anterior serão impressos
cm cores que diferenciem a gravação de música nacional ou cstrán·
gcira c terão inscrito o valor do imposto recolhido.
.
Art. J• As gravações sonoras de músicas estrangeiras, produzidas ou reproduzidas no País, ficam sujeitas ao pagamento do Imposto Sobre Produtos Industrializados, mediante aplicação de alíquota
correspondente ao dobro do valor daquela aplicada às gravações de
músicas nacionais.
Parágrafo único. Como música nacional entende-se aquela
composta por autor brasileiro c cm idioma português,
Art. 4• Na programação de músicas populares, executadas pc·
las emissoras de rádio ou televisão, cm teatros, casas noturnas,
"boitcs", bares, restaurantes, clubes c demais estabelecimentos de diversões públicas, é obrigatória a inclusão de 60% (sessenta por cento)
de músicas nacionais.
Parágrafo único. A fiscalização do disposto neste artigo scrâ
cfctuada pelo órgão próprio do Ministério das Comunicações ou pc·
los Departamentos de Diversões Públicas dos Estados, conforme o
caso, ·aplicadas aos infratorcs as penalidades previstas na legislação
em vigor.
Art. 5• O Poder Executivo regulamentará esta lei, dentro de 90
(noventa) dias contados da sua publicação, estabelecendo, inclusive,
o material c o formato cm que scrilo impressos os selos instituidos pc·
lo artigo I'·
Art. 6• Esta lei cntrarâ cm vigor 120 (cento c vinte) dias após a
sua publicação.
Art. 7• Revogam-se as disposições cm contrârio,
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Ju1tiRcaçlo
Em virtude das dificuldades de controle da cfctiva produção e
comercialização das gravações sonoras em nosso Pais, têm escapado
pelos dedos do fisco quantias substanciais que deveriam ser recolhidas a titulo de Imposto Sobre Produtos Industrializados,
Daí, termos imaginado a instituição de úm selo, à semelhança
daquele afixado cm carteiras de cigarros, fórmula que, pensamos,
acabará com as burlas à nossa legislação fiscal.
.
O material e o formato dos selos serão cstabclccido.s pelo órgão
especializado do Poder Executivo. O avançado estágio tecnológico
em que nos encontramos, por ccrio informará àqueles órgãos a
maneira viável e segura de fazer cumprir a inovação que sugerimos.
O artigo 3• da proposição prevê a incidência do Imposto Sobre
Produtos Industrializados sobre as gravações de m~sicas cstrangci·
ras, mediante alíquota 100% (cem por cento) superior àquela aplica·
da às gravações de m~sicas nacionais.
Pretendemos, com isso, dcsistimular as gravações de m~sicas
alicnígcnas, quase sempre de péssima qualidade c introduzidas no
País de forma irregular, c dar impulso à criação c divulgação do que
é genuinamente nosso.
1:. que, como resultado da atuação publicitária de grupos
internacionais que, além disso, compram os horários das emissoras
de rádio c televisão, a música nacional está morrendo. Chegamos
mesmo ao absurdo de ver autores nacionais lançarem composições
cm idiomas estrangeiros. Isso, segundo crêem, ê o preço do sucesso ...
A campanha desmoralizadora da música nacional chegou a
levar intérpretes brasileiros à adoção de nomes artfsticos estrangeiros, também como conqição indispcnsãvcl para o sucesso. o caso, por citar apenas dois exemplos, de Moacir Silva (que adotou o
nome de Bob Flcming) c de Morris Albert,
Faz-se indispensável a tomada. de posições rígidas e drásticas,
em salvaguarda da nossa cultura c dlls nossas tradições. Precisamos,
por igual, socorrer à numerosa classe dos músicos nacionais, privados·dc trabalho, eis que dirctamcnte atlhsldos pelo nefasto estado de
coisas que acabamos de apontar.
Com os olhos postos nesses objetivos, tc~tando valorizar o que
í: nosso, sugerimos, por fim, a proporcionalidade constante do artigo
4• do projeto. De todas as músicas executadas no País, sessenta por
cento serão de composição genuinamente nacional, em idioma
português,
Acreditamos que, postas cm prâtica as medidas englobadas ncs·
ta proposição, cm curto espaço de tempo passaremos de importadores a exportadores de obriiS musicais. A riqueza das nossas tradições c o talento dos nossos compositores animam essa promissora
previsão.
Sala das Sessões, 31 de março de 1977. - Nel110n Carneiro.
(Às Com1:rsões de Constituição e Justiça, de Educação e
Cu/l/Ira, de Economia e de Finanças.)

e

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 41, DE 1977
Suprime o par,ara(o dnlco do art. 709 do C6cllao de
ProcessoChll.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• 1:: suprimido o parágrafo anico do art. 709 do Código de
Processo Civil (Lei n• 5.869, de 1.1 de janeiro de 1973, modificada pc·
la de n• 5,925, de I• de outubro de 1973),
Art. 2• Està lei entrurâ cm vigor na data de sua publicação,
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrârio.
Just!Rcaçlo
Diz o parágrafo único do art. 709:
"Ao receber o mandado de lcVIUltamcnto, o credor dará
ao devedor, por termo nos autos, quitação da quantia paga,"
O dispositivo se insere no capitulo que trata da execução por
quantia certa contra devedor solvente, na subseção relativa à en~rega
do dinheiro, após u arrematação dos bens penhorados.

Depositado o produto da nrremataçiio, o juiz poderá autorizar
que o credor levante o dinheiro, pura seu pagamento.
Determina, então, o parágrafo único que se quer eliminar, que
ao receber do cscriviío o mandado de levantamento do dinheiro, seja
lavrado termo de quitação dos autos, a ser assinado pelo cxcqUente.
A~sim, untes de levantar o dinheiro, já é o credor obrigado a dar
quitação ao devedor.
Ao fazer o levantamento do dinheiro, na instituição onde ele
estiver depositado, terá que assinar novo recibo.
A disposição nos parece descabida, pois impõe ao credor a
obrigaçiío de dar dois recibos por um mesmo e só pagamento.
A quitação, por termo dos autos, se nos afigura inteiramente
absurda, pois obriga o credor da quitação, como se jâ tivesse recebido, quando apenas lhe foi entregue o mandado de levantamento do
dinheiro. Portanto, ainda não recebeu. Sem embargo, é obrigado a
dar quitaçüo. 1:. uma iniqUidade.
Ilustre advogado que nos sugeriu o projeto, o Dr. Salomão
Vclmovitsky, do Rio de Janeiro, assim justifica a medida, ao comentar o parágrafo único que se quer revogar:

.. Encerra abominável e onerosa redundância. uma vez
que a parte fornece simultuncmcnte duas quitações. Uma por
termo nos autos. Outra no mandado de levantamento,
Se, eventualmente, o credor não receber a quantia por
via do mandado, ou extraviar este, o devedor poderá, através
certidão do termo, comprovar que pagou, quando efctivamente nada solveu.
De outra banda, aumenta as despesas do processo,
congestiona o Foro e alarga o período de recebimento da
quantia, atendendo a que o juiz não difere a expedição do
mandado, antes da assinatura do famigerado termo.
E o Cartório cobra dúplice despesa: uma pelo termo c
outra pelo mandado.
Creio que está na hora de eliminar esse dispositivo do
vigente Código de Processo Civil, que incxistia na lei processual de 1939."
Mais não é preciso dizer para mostrar a total incongruência do
dispositivo,
Entretanto, desejamos salientar um aspecto da questão.
Trata-se, indiscutivolmente, de crftica altamente construtiva a
dispositivo da vigente lei adjctiva civil. Se udotada a proposição, irâ
certamente aprimorar o Código de Processo, em beneficio das
partes. Desburocratizar{\ os Cartórios, eliminando exigências inúteis,
o que acelerarA o andamento dos feitos. Preservará os direitos do crc·
dor contra quaisquer subterfúgios da parte contrária. Enfim,
beneficia rã a todos: a Justiça c as partes,
Acreditamos sinceramente que a presente proposição constitui
contribuiçiio altamente positiva ao aprimoramento da lei processual
civil. Por isso; apresentamos o projeto.
Sala das Sessões, 31 de março de 1977.- NeiiOft Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.869, DE li DE JANEIRO DE 1973
( C6dlao de Proeeuo Civil)

SUBSECÇÃO II
Da Entrec• do Dinheiro
Art. 709, O juiz autorizará que o credor levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para assegurar o
juizo ou produto dos bens alienados quando:
I -a execução for'movidu só a benelicio do credor singular, a
quem, por forçn da penhora, cabe o direito de preferência sobre os
bens penhorados c alienados:
II -não houver sobre os bens alienados qualquer outro privili:gio ou preferência, institurdo unteriormente ll penhora,
••• ' •••• ' ' ••• "

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

(,) Com/.1.1ão de Con.!tltulçao t Justiça.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N•42, DE 1977
Dá nova redaçílo ao§ 5• do orl. 12 da Lei n• 5.890, de 8
de junho de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O§ S• do art. 12 da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973,
passa a vigor com a seguinte redução:
"Art.l2 .......... , , .. , .. , , ......... , . , , .... , . , .

········ ............................................ .
I
1.1

ij

I
I

§ s• o segurado aposentado por ivulidcz que retornar à
mesma atividade exercida quando da passagem à inatividade,
terá cassada a aposentadoria, ficando-lhe assegurado o cxcr·
cicio de outra utividade, compatível com suas condições
físicas c de saúde, sem prejuízo do benefício previdenciário,"

Arl. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
JusiiDcaçio
Benefício prcvidênciário de extraordinária importância c grande
alcance social, a aposentadoria por invalidez, na forma da legislaÇão
em vigor, ê devida ao segurado do Instituto Nacional de Previdência
Social que, após doze contribuições mensais, estando ou não em
gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz ou insuscetível de
reubilitoção para o exercício de atividadc que lhe garanta a sub·
sistência.
Assim, o trabalhador que deixar de ter capacidade para o exer·
cicio da atividude que habitualmente exercia, terá direito à aposen·
tução por invalidez.
A respeito da matéria, estabelece o § S• do art. 12 da Lei n•
5.890, de 8 de junho de 1973, que na hipótese em que o segurado aposentudo por invalidez venha a retornar à utividade, será imediata•
mente cassada a sua aposentadoria.
Fazendo coro com a unanimidade de todas as categorias de tra·
balhadores, a nós nos cumpre ressaltar, a esta altura, que referida
disposição é parcial, injustu e radical, prejudicando sensivelmente os
trabalhadores aposentados por invalidez.
fi que muitos empregados que foram aposentados por invalidez,
por revelarem incapacidade para o exercício da atividade que
desenvolviam, podem realizar serviços outros de natureza leve, sejam
administrativos ou mesmo manuais, obtendo contraprestação pe·
cuniária que poderia suplementar a magra renda relativa à aposentadoria.
No entanto, tais trabalhadores, em virtude da questionada disposiçilo legal, encontram-se impedidos de se dedicarem a quaisquer
atividades, mesmo as compatíveis com suas condições físicas e de
saúde.
Por essa razão, temos para nós que se impõe a ora preconizada
alteração da redaçilo do § 5• do art. 12 da Lei n• 5,890, di: 8 de junho
de 1973, para o efeito de permitir-se aos aposentados por invalidez, o
exercício de atividades profissionais coerentes com suas condições
somúticas, ficando eles passíveis de cassação da aposentadoria
somente se voltarem a exercer a mesma ntividade desenvolvida
quando da passagem à inatividade,
Assim1le-se, por derrudeiro, que esta proposição inspirou-se cm
sugestão que nos foi oferecida pela Federação Nacional dos
Trabalhadores nus Indústrias Urbanas.
Sala das Sessõcs,aos 31-3·1977.- Nelson Carneiro.

período de atividade, calculado na base de 50% (cinqUenta por cento)
da aposentadoria cm cujo gozo se encontrar.
§ 1• Ao se desligar, definitivamente, da atividadc, o segurado
fará jus ao restabelecimento da sua aposentadoria suspensa, devidamente reajustada e majorada de 5% (cinco por cento) do seu valor,
por ano completo de nova atividade, atê o limite de lO (dez) anos.
§ 2• O segurado aposentado que retornar à atividadc é obri·
gado a comunicar, ao Instituto Nacional de Previdência Social, a sua
volta ao trabalho, sob pena de indenizá-lo pelo que lhe for pago indevidamente, respondendo solidariamente a empresa que o admitir.
§ 3• Aquele que continuar a trabalhar após completar 35
(trinta e cinco) anos de atividade terâ majorada sua aposentadoria,
por tempo de serviço, nas bases previstas no§ I• deste artigo.
§ 4• Aplicam-se as normas deste artigo ao segurado apo·
sentado por velhice e em gozo de aposentadoria especial que retornar
à atividadc.
§ 5• O segurado aposentado por invalidez que retornar à
atividadc terá cassada a sua aposentadoria.

······················································
...... .
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 43, DE 1977
Altera dispositivo do Dec:relo-lel n• 999, de 21 de outubro
de 1969, quedlspõe.sobrea Taxa Rodov"rla Única.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O § 3• do art. 2• do Decreto-lei n• 999, de 21 de
outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redução:
"§ 3• O contribuinte da Taxa Rodoviária Única a reco·
lherá de uma só vez ou mediante parcelamento, até o mínimo
de três e o máximo de dez prestações mensais, em conformi·
da de com normas que serão fixadas pelo Poder Executivo."

Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
JusiiDcaçio
O que se almeja com este projeto de lei é a possibilidade legal,
ampla, de parcelar o pagamento da Taxa Rodoviâria Única, hoje cm
dia um tributo realmente uneroso e que poucas pessoas estão cm
condições de pagar de uma só vez,
Pela legislação cm vigor o parcelamento já é permitido, todavia,
só após o registro inicial do veículo c, assim mesmo, em atê três pres•
tações mensais, o que, realmente, implica cm sacrifício financeiro
para os proprietários de veículos menos afortunados.
Sala das Sessões, 30 de março de 1977.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITA DA
DECRETO-LEI N• 999, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
Institui a Taxa Rodoviária Única, Incidente sobre o reslslro e licenciamento de velados, e dá outras providências.

Art. 2• A Tuxa Rodoviária Única será cobrada, segundo tabelas baixadas, anualmente, pelo Ministro dos Transportes e terá como
base de cálculo o peso, u cupucidadc de transporte c o modelo, de tal
LEGISLA c-lO CfT,IDA
modo que o seu vulor nüo ultrapasse de 2% do vulur vcnal do veículo,
LEI N•5.890, DE8 DE JUNHO DE 1973
§ 1• A tuxu sertl devidaunuulmenle c pugu até<! dat:l do li.., ciaAltera a Lei Orgânica dal'revldêncla Social. menlo do veiculo.
§ 2• Fica estabelecido, paru todo o território naci<- 1', o seguinte sistema para renovação de registro e de licenciame1·' ,, de veículos
Art. 12. O segurudo aposentado por tempo de serviço, que automotores:
retornur à alividnde, scrú novamente filiado c terú suspensa sua
I - veículos com placa de idenlificaçuo terminada nos algarisupos~:nwdoriu, pussundo u perceber um ubon('l 1' " " todo o novo
mo I, 2 c 3, uté o diu 31 de março de cudauno;
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11 - veículos com plnca terminada nos algarismos 4, S c 6, até
o dia 30 de junho;
III - veículos com placn cujo último algarismo seja 7,8, 9 c O,
até o dia 31 de outubro.
3• Exceto para o registro inicial de veiculo, admitir-se-à, a
requerimento do contribuinte, o parcelamento do valor devido da
Taxa Rodoviária Única cm prestações nilo excedentes a três. Neste
caso, o licenciamento anual só será definitivo após o último pagamento.

*

···························· .............................. .
(À Comissões de Conslituiçào e Jusr/ça, de Transporles,
Comunicações e Obras e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso)- Os projetas lidos serão
publicados e encaminhados às comissões competentes.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccretârio.
São lidos os seguintes:

.'
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dente, respectivamente, os Senhores Senadores Daniel Kricgcr,
Acéioly Filho e Leite Chaves,
Aproveito a oportunidade pura renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima e consideração.- Daniel Krleaer.
Presidente da Comissão de Constituiçilo c Justiça.
Brasflia, 14 de março de 1977.
OF. N• 004/CDF/77
Do Presidente da Comissão do Distrito Federal
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Pctrônio Portclla
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília- DF
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que cm reunião
realizada no último dia lO, às 11:00 horas, a Comissão do Distrito
Federal instalou os seus trabalhos para a presente Sessão Legislativa,
elegendo para Presidente c Vice-Prcsidcntc, respectivamente, os
Senhores Senadores Wilson Gonçalves c Ruy Carneiro.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima c consideração.- Wllaon Gonçal·
..,, Presidente du Comissão do Distrito Federal.

OF. N• 00 1/CA/77

Brasília, 14 de março de 1977.

Do Presidente da Comissão de Agricultura
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrõnio Portclla
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília- DF
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que em reunião
realizada no último dia 10, às 11:00 horas, a Comissão de Agricultura instalou os seus trabalhos para a presente Sessão Lcgislath.:a, ele·
gendo pura Presidente c Vice-Prcsidente, respectivamente, os
Senhores Senadores Agenor Maria e Otair Beckcr.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima e consideração.- Aaenor Maria,
Presidente da Comissão de Agricultura,
Brasília, 14 de março de 1977,

OF. N• DOS /CE/77
Do Presidente du Comissão de Economia
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Pctrônio Portclla
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília- DF
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que cm reunião
realizada no último dia 10, às 17:00 horas, a Comissão de Economia
instalou os seus trabalhos para a presente Sessão Legislativa, ele·
gendo para Presidente e Vi cc-Presidente, respectivamente, os Senha·
rcs Senadores Marcos Freire e Vasconcelos Torres,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excclõncia os
meus protestos de elevada estima c consideração. -Marcos Freire,
Presidente da Comissão de Economia.

OF. N• 002/CAR/77

Brasília, 14 de março de 1977.

Do Presidente da Comissão de Assuntos Regionais
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrônio Portclla
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília- DF

OF. N• 006/CEC/77

Do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Pctrônio Portella
DD. Presidente do Senudo Federal
Brasília- DF

Do Presidente da Comissilo de Finanças
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Pctrõnio Portclla
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília -DF.

Do Presidente da Comissão de Educação c Cultura
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Pctrõnio Portella
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília- DF
Senhor Presidente:
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que cm reunião
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que em reunião
realizada no último dia 10, às 10:30 horas, a Comissão de Assuntos realizada no último dia 10, às 10:00 horas, a Comissão de Educação c
Regionais instulou os seus trabalhos para a presente Sessilo Legisla- Cultura instalou os seus trabalhos para a presente Sessão Legislativa,
tiva, elegendo para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os elegendo pura Presidente e Vicc-Prcsidentc, respectivamente, os
Senhor~s Senadores Dinartc Mariz e Evandro Carreira.
Senhores Senadores João Calmon c Evclásio Vieira,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, os
meus protestos de elevada estima c consideração. - Dlnarte Mariz, meus protestos de elevada estima e considcraçilo. - Joio Calmon,
Presidente da Comissão de Assuntos Regionais.
Presidente da Comissilo de Educaçilo c Cultura.
Brasília, 14demarçode 1977.
Brasília, 14 de março de 1977.
OF. N•007/CF/77
OF. N•OOl/CCJ/77

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar u Vossa Excelência que cm reunião
Tenho u honra de comunicar a Vossa Excclônciu que cm rcuniilo realizada no último dia 10, às 11:00 horas, u Comissão de Finanças
realizada no último dia 9, às 16:00 horus, a Comissão de Constitui- instalou os seus trabulhos parna presente Sessão Legislntivu, elegcn·
ção e Justiçu instalou os seus trabnlhos para a presente Sessuo Legis· do para Presidente c Vive-Presidente, respectivamente, os Senhores
lativa, elegendo para Presidente, )o.Vicc-Presidcntc c 2•-Vice-Presi· Senudores Paulo Brossard e Domício Gondim.
Senhor Presidente:
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, os
meus protestos de elevada estima e consideração. -Paulo Brossard,
Presidente da Comissão de Finanças.
Brasília, 23 de março de 1977,
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OF. N• 008/CLS/77
Do Presidente da Comissão de Legislação Social
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrônio Portella
DD. Presidente da Senado Federal
Brasllía- DF.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Com is·
são de Legislação Social em reunião de instalação, realizada no últi·
mo dia 10/3, às 11:30 horas, elegeu para Presidente da Comissão, o
Sr. Senador Jessl: Freire; e, em reunião realizada hoje, dia 23/3, às
17:00 horas, foi eleito pura Vice·Presidente do órgão o Sr, Senador
Orestes Quí:rcia.
Aproveito a oportunidade pura renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima e consideração. - Jessé Freire,
Presidente da Comissão de Legislação Social.
Brasília, 14 de março de 1977.
OF. N•009/CME/77
Do Presidente da Comissão de Minas e Energia
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrônio Portella
DD. Presidente do Senado Federal.
Brasflia- DF.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que em reunião
realizada no último dia 10, às 10:30 horas, a Comissão de Minas e
Energia instalou os seus trabalhos para a presente Sessão Legislativa,
elegendo para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Senhores Senadores Jurbas Passarinhos e Luiz Cal vacante,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima e consideração. - Jarbas
Passarinho, Presidente da Comissão de Mi nas e Energia.
Brasília, 14demarçodc 1977.
OF. N•OlO/CR/77
Do Presidente da Comissão de Redução
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrõnio Portella
DD. Presidente do Senado Federal
Brasllia-DF.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelôncia que cm reunião
realizada no último dia lO, às 12:00 horas, a Comissão de Redução
instalou os seus trabalhos para a presente Sessão Legislativa, elegen·
do para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Senhores
Senadores Adalberto Sena e Helvídio Nunes.
Aproveito a oportunidade pura renovar a Vossa Excelência, os
meus protestos de elevada estima e consideração.- Adalberto Sena,
Presidente da Comissão de Redação.
Brasília, 14 de março de 1977.
OF. N• 011/CRE/77

Sel<ta·felra t• 697
Brasllia, 14 de março de 1977.

OF, N• 12/CS/77
Do Presidente da Comissão de Saúde
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrônio Portella
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília- DF,
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que cm reunião
realizada no último dia 10, às 10:30 horas, a Comissão de Saúde ins·
talou os seus trabalhos para a presente Sessão Legislativa, elcgcndc
para Presidente e Vice-Presidcnte, respectivamente, os Senhores
Senadores Ruy Santos c Altcvir Leal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima c consideração. - Ruy Santos,
Presidente da Comissão de Saúde.
Brasília, 16 de março dcl977.
OF. N• 13/CSN/77
Da Presidente da Comissão de Segurança Nacional
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Pctrônio Portclla
DD.' Presidente do Senado Federal
Brasília- DF
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que em rcuniãq
realizada no último dia 14, às 17 horas, a Comissão de Segurança
Nacional instalou os seus trabalhos para a presente Sessão Legislati·
va, elegendo para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Senhores Senadores Milton Cabral e Augusto Franco,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima e consideração, - Milton C1br1l,
Presidente da Comissão de Segurança Nacional.
Brasília, 14 de março de 1977.
01'. N• 14/CSPC/77
Do Presidente da Comissão de Serviço Público Civil
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Pctrônio Portella
DD, Presidente do Senado Federal
Brasiliu- DF.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exceiôncia que em reunião
realizada no último dia 10, às li :30 horas, a Comissão de Serviço Pú·
. blico Civil instalou os seus trabalhos para a presente Sessão Legisla·
tivu, elegendo para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Senhores Senadores Benjamim Faruh e Lena ir Vargas.
·
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima c consideração. - Benjamim
Farah, Presidente da Comissão de Serviço Público Civil.
Brasília, 14demarçode 1977.
OF. N• ISfCT /77

Do Presidente da· Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Do Presidente da Comissão de Relações Exteriores
Públicas
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Petrônio Porte lia
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Pctrônio Portella
DD. Presidente do Senudo Federal
DD. Presidente do Senado Federal
Brasflia- DF.
Brasília- DF.
Senhor Presidente:
Senhor Presidente:
Tenho u honra de comunicar u Vossu Excelência que em reunião
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que em reunião
realizada no último dia 9, às 14:30 horus, a Comissão de Relações Ex·
teriores instalou os seus trabalhos pura a presente Sessão Legislativa reulizadu no último dia 9, às 17:30 horas, a Comissão de Transelegendo puru Presidente, I• Vice-Presidente e 2• Vice-Presidente, os portes, Comunicações e Obras Públicas instalou os seus trabalhos
Senhores Senudores Magalhães Pinto, Suldunhu Derzi e Nelson Cur· pura a presente Sessão Legislativa, elegendo pura Presidente e Vicent:iro,
Presidente, respectivamente, os Senhores Senadores Lourival
Aproveito a oportunidude puru renovur a Vossa Excelência os Buptistu e Alexundre Costa.
meus protestos de elevudu estimu e cnrisiderução. - Magalhiles
Aproveito u oportunidade pura renovar u Vossa Excelência os
Pinto, Presidente du Comissão de Reluções Exteriores.
meus protestos de elevuda estima e considcraçuo. - Lourlval
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Baptista, Presidente da Comissão de Transporte, Comunicações c
Obras Públicos.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -,Sobre a mesa,
expediente que seria lido pelo Sr. I•·Secretârio.

Elido o seguinte
Brasília, DF, 26 de março de 1977
Exm• Sr. Presidente da Mesa:
Atruvós da imprenso tomei conhccim'cnto da significativa
homenagem de que fui alvo nu Sessão do Senado Federal, na última
quinta~fcim.

Abril de1977

Silo lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 48, DE 1977
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeremos a
trunscrição, nos Anais do Senado Federal, das Ordens do Dia dos
Ministros do Exército, Murinha e Aeronáutica, baixadas hoje, cm
comemoração ao 13• aniversário da Revolução de Março de 1964.
Sula dus Sessões, em 31 de março de 1977. - Lourlval Boptlsta
:- Ruy Santos :- Renato Franco - José Llndoso - Mendes Conole
- Henrl~ue de Rocque•.

No momento cm que deixo o Serviço'Ativo do Exército, é alta·
mente desvanecedor merecer. dos ilustres membros· dessa Casa, esse
REQUERIMENTO N• 49, DE 1977
preito que muito me dignifica.
Senhor Presidente;
Ao apresentar a V, Ex• meu agradecimento pela distinção que
me foi conferida. rogo-lhe, Sr. Presidente, que faça chegar minhas exNos termos do urt, 233 do Regimento Interno, requeremos a
pressões de rcconhcdmcnto aos membros da Mesa e aos nobres inte- transcriçuo, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito
grantes do Senado Federal.- Gcn-Ex. Euler Bentes Monteiro.
ontem, .no Palácio do Planalto, pelo Presidente ·Ernesto Geisel, ao
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- Sobre a mesa, expe· anunciar medidas de fortalecimento e capitalizução du empresa pri.vada nocional.
dicntc que scr:l lido pelo Sr. I•·Sccretário.
Sola .das Sessões, em 31 de março de 1977.- Lourlval Baptista
E lido o seguinte:
-RuySantos,
Em 30 de março de 1977.
Do Senador Leite Chaves
Presidente da Comissüo
Ao Excelentíssimo Senhor Scnudor Petrõnio Portclla
DD. Presidente do Congresso Nacionul
Senhor Presidente:

Na qualidade de Presidente da Comissão Mista, incumbida de
examinar c emitir parecer sobre o Projeto de Lei n• 2, de 1977 (CN),
que "altera dispositivos do Código Penal (Decreto-lei n• 2.848, de 7
de dezembro de 1940), do Código de Processo Penal (Decreto-lei n•
3.6S9, de J de outubro de 1941 ), c dá outras providências", solicito a
Vossa Exceli:ncia a prorrogaçuo, :l!i: o dia 12 de abril de 1977, do
prazo concedido a esse órgão para apresentação do parecer, que
cnccrrarú, di~t 2 d.: abril do m~s vindouro.

Outrossim, esclareço que tal pedido se justifica pela importância
da matéria objeto de estudo e que está u exigir do Senhor Relator,
Deputado lhrnim Abi-Ackel, um pruzo mais dilatado para conclusão do seu parecer.
Aproveito a oportunidudc pura renovar a Vossa Excelência protestos de estima c elevada consideruçào,- Leite Chaves, Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- A Presidência defere a
sollcitm;tlo.
Sobre :t mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N•47, DE 1977
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que os
Projetas de Lei do Senado n•s 23, 26, 32 c 38, de 1977, sejam anexados aos Projetas de Lei do Scnudo n•s 56, 88, 179, 253, 259, 264, 268,
de 1975, c 72, HI, 126, 207, 232 e 313, de 1976, c 007, de 1977, que jll
trmnitam crn conjunto.
Sala das Scss.ics, em 31 de murço de 1977.- Daniel Krleger,
Presidente dn Comissfio de Constituiçüo e Justiça,

i]
i

REQUERIMEN1'0 N• 50, DE 1977
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno do Scnudo Federul, requeiro trunscriçilo, nos Anais desta Casa, da Mensagem que
Sua Excelência o Governador Antônio Carlos Kondcr Reis dirigiu
ao Povo Caturinense no Segundo Aniversário do seu Governo.
Sala das Sessões, em 31 de março de 1977.- Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso) - De acordo com o
art. 233, § I•, do Regimento Interno, os requerimentos serão submetidos ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctário.
·t;, lido o seguinte

:j
I
'

REQUERIMENTO N• !1, DE 1977
Nos termos r~gimentais, requeiro que não sejam realizadas Sessões do Senado nos dias 5, 6 c 7 do mês de abril - Semana Santa nem haja expediente em sua Secretaria.
· Saia das Sessões, em 31 de março de 1977.- Eurlço Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso) - De acordo com o
disposto no art. 238, 11, do Regimento Interno, o requerimento que
acaba de ser lido poderá ser votado com a presença de li (onze) Srs.
Senadores.
Em vota~<ão. .
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.)
·Aprovado.
Em. conseq!li:ncia da manifestação do Plenário, aprovando o
requerimento, não serão realizadas sessões no Senado Federal nos
dias 5, 6 e 7 de abril, nem haverá expediente em sua Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso) - De acordo com o
art. 183, § 5•, do Regimento Interno, a Presidência atenderá às inseri·
çõcs.fcitas para a sessiio de terça-feira.
O Sr. Senador Arnon de Mello tem a palavra, pura uma breve
comunicaçuo, nos termos do disposto no art. 16, VI, do Regimento
Interno.

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL. Pura uma comunicação.)- Sr. Presidente, venho u esta tribuna, para comunicar
O ·:~. l'RESIDEN'I'E (Josó Lindoso) -O roquerimcnto lido ao Senado a visita que 11 Comissilo de Minas e Energia fez ao Sr.
s~.:r:'l in. !ido~.:m Onh:m do Diu, oportunumcntc, nos termos do dis .. Ministro Shigeaki Ueki, dus Minas c Energiu. Em dia tílo cheio de
pu"lo 1111 ar!. ~79, 11. c, do Regimento Interno,
preocupações pura todos nós, homens públicos, como o de unte·
Sobre a mesa, requerimentos de trunscriçõcs que seruo lidos ontem, os Senadores Jurbus Passarinho, Presidente du Comissuo:
pt:lo Sr. Jl•.sccrct(trio.
Luiz Cavulcante, Vicc-Presidcntc; Milton Cabrul c o orudor, estive•

:I
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mos durante uma hora com S. Ex•, que nos acolheu muito bem, com
a sua proverbial lhaneza de trato, e acompanhado de todos os seus
auxiliares do primeiro esculiio.
VISITA DE CORTESIA
De inicio, declarou o Senador Jarbas Passarinho que a nossa
visita eru de cortesiu. Queríamos entrar em conta to com o Ministro
dus Minas e Encrgi:1, no momento cm que o Scnudo nos entregava a
Comissão incumbida de tratar dos assunto~ ligados à sua Pasta.
Composta tal Comissão de sete membros, ali estavam presentes ape·
nas quatro deles, pMquc, dos restantes, dois eram do MDB- Senadores Itamar Franco c Dirceu Cardoso'- c se achavam sobremodo atarefados naquela tarde, c o terceiro, que pertencia à ARENA,
Senador Domício Gondim, ainda não chegara de sua viagem à
Paraíba.
FUSÃO NUCLEAR
Depois de manifestar seu reconhecimento pela nossa visita, o
Ministro falou sobre a política do Governo, especialmente no seta r
do petróleo c no campo nuclear. Concluída sua exposição, deliberei
participar da conversa, referindo a fusão nuclear, que acaba de ser
obtida pelos norte-americanos.
URSS
Quando, hit alguns anos, fui it União Sovií:tica para conhecer os
daquele pais no que se relacionu com o útomo, estavam seus
cientistas empenhados cm descobrir a fusão nuclear, mas de um deles
ouvi que somente dentro de muitos anos poderiam consegui-lo.
Todos sabemos que é: com o deu léria que se faz a fusão nuclear.
Submetido à temperatura altíssima, de milhões de graus, decompõe·
se ele em 2 átomos, produzindo o hélio. Os americanos obtiveram tal
resultado implodindo uma gotícula de deutí:rio, o hidrogênio
pesado, e, como se se trawssc da face de um cubo, bombardeando-a
de seis dircções diferentes com seis raios lasers distintos.
av;~nços

VANTAGENS
Várias grandes vantagens nos trará a fusão. Em primeiro lugar,
ê enorme s~:u rendimento energético, cinco vezes maior que o du
r.ssão. Depois, a fusão não polui, pois o átomo do hélio, resultante
do processo, é ati: muito útil. Além disso, o dcutí:rio existe em todas
as uguas. inclusive no mnr, numa proporção de meio por cento, sendo, assim, q unse incsgotúvcl u quantidade dele existente no mundo.
Como a experiênda du lissào, realizada cm Los Alamos sob a
chcr.u do físico Robert Oppcnhcimcr, a da fusão foi feita no mesmo
local, sob" responsabilidade do físico Me Call, cm começos deste'
mCs,
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dos Reis já estuvu sendo construídu c o Brasil dclipertava pura o
ittomo. As leis que regulam o trabalho nos centros radiológicos são
as aplic:1dus nos institutos brasileiros que possuem reatares nucleares
de pesquisa, Ora, sabe-se que o rf1dio contumina, mas os reutorcs,
não. Assim, se quem lida com aparelhos de radiologia só pode fazê·
lo em exíguo número de horas, o trabalho nos centros de reatares é
isento de contaminuçriO, podendo, assim, ter bem maior dumçilo.
Felizmente, receberemos cm breve do Governo projeto de lei
que rcgulurit o assunto, o qual, segundo nos adiantou o Ministro
Ueki, se orientou pelos existentes em diversos países. que, por sua
vez, tiveram como modelo a minuta elaborada pela Agência lntcr·
nacional de Energia Atómica, sediada cm Viena.
CONCLUINDO
Sr. Presidente, aí cstú o que foi a visita de cortcsiu da Comissr10
de Minas c Energia do Senado ao Sr. Ministro Shigeaki Ueki.
Ao concluir, permita-me V, Ex•. louvar a iniciativa do nosso
Presidente, Senador Jarbas Passarinho, que promoveu a aproxima·
ção da nossa Comissão com o titular da Pasta das Mi nus c Energia,
ou melhor, facilitou a ligação dc homens públicos, quc o grande
Milton Campos considerava dctentorcs da sabedor:,,, com os
técnicos, que têm o saber, como acentuava aqude suudoso companheiro, querendo significar que, enquanto nós, os políticos, temos
sobretudo a vivência c a cxperiCnciu das rculidndcs, t:lcs. os técnicos,
possuem os conhecimentos que lhes são transmitidos pelos livros.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso}- Concedo a palavra ao
nobre Senador Daniel Kricger.
O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA - RS. Pronuncia o sc·
guinte discurso. Sem revisão do orador.}- Sr: Presidente, Srs. Senadores:
Não poderia deixar dc, no 13' aniversário da Revolução, dizer
algumas palavras.
Em primeiro lugar quero, pura deixar registrado nos Anais do
Senado du República, agradecer as generosas rcfcrôncius que me fez
o Senador Jarbus Passarinho, na reunião do Dirctório Nacional da
ARENA. Elas foram fdtus por um homem altamente quutir.cado c
que tem, ainda pela frente, um largo c brilhante futuro. Tem talento,
tem dignidade c tem idealismo. (Muito bem!}
Jarbas Passarinho, indiscutivelmente, pode exercer neste País
funções que nos conduzam aos grandes ideais da Revolução de 1964.
Sr. Presidente, os mortos vivem enquanto existem os vivos que
cultuam as suus memórias. Por isso, tenho o dever de me referir a
dois elementos dt:cisivos na uçii.o n:volucionária: Castello Branco c
Costa c Silva. (Palmas.}

LONGO CAMINHO

Castcllo Branco foi um homem notável, pela sua formação
dcmocrúticu, pela sua cultura, pelo seu talento c pcl:t sua sensibili·
dadc. Estava predestinado u assumir os destinos do Brasil, nu hor:t
difícil de 1964.
Hoje, tenho a certeza de que todos os brasileiros prcstam·lhe as
homenagens a que tem direito pela sua compostura montl, pclu suu
devoção nos ideais dcmocrúticos, pela sua sensibilidade c pelo seu
patriotismo.
O General Costa c Silvu cru, tambóm, um homem admirúvcl.
pelos seus sentimentos, pela suu inteligência, pelo desejo de servir aos
ideais democráticos que tinham inspintdo u Rcvoluçtlo.
Infelizmente, Sr. Presidente, somente atê um determinndo mo·
mento os homens conduzem os acontecimentos. Depois. sào os
LEGISLAÇÃO
acontecimentos que conduzem os homens. Mas, nem ror isso posso
Deu-nos o Ministro das Mi nas c Energia umu grundc notícia: no deixar de, nesta hora, upesur de certus divergências, exalto1r a ligum
mês de ubril próximo scrú encaminhudo ao Congresso Nacional, pc· do Presidente Ernesto Gciscl, que procurtt, indiscutivelmente, servir
e ao regime democrútico.
lo Governo, projeto de lei consubstunciundo providtncias puru use· ao Brnsil
Nào discuto c nào quero, Sr. Presidente, examinar nenhum
gurunçu C dcfcSil du:; flOpUii.lÇÕC!i COntru riscoS nucJeures,
outro fato. Declurci, quunao pedi que V. Ex• me concedesse u pulaSempn: estrHnhei- e o disse nesta Casa cm ulguns dos meus dis· vru, que qucriu upcnus t:x.uminur supcrflciulmentc determinado
cursos sobre energia utômica - que cm nosso Pnis niJo se houvesse ucontecimcnto, mas estamos diante de uma renlidudc. ESSíl realidade
cuidado uinda de semelhante lcgislução, quando a Usina de Angra não depende de nós, depende dos outros, mus cu espero, con·
Ainda há, toduvia, um longo caminho a percorrer no sentido de
trunsformar a grande descobcrt;.l cm energia para ser utilizada, apre·
ços econõmicos, pc:la Humanidade. Os cientistas norte-americanos
calculum que o ulctm<;arcmos cm 20 unos. Mesmo que se alongue
dito prazo, ressalte-sr.: a imrMt:incin da fusão nuclear, que resolve
evidentemente o problema energético do mundo. Mas não se diga
que us nuções devem aguurdar o seu aperfeiçonmento, ubundonun·
do, desde logo, o que nos possibilitu a r.ssito. Se assim fora, não
haveria progresso. Vcjum-so, por exemplo, como são diferentes dos
de onh:m os aviões de hoje, Nl1 entanto, foi nu base duqueles que
cstcli se dclicnvolvcrum, tlumentando a velocidade e o conforto que
oferece o transporte uért:o.
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rei detalhes e opinarei sobre diferentes aspectos do que ocorreu no
Brasil, de 1964 a este presente que ora vivemos, a afirmação trunqUilu, simplória, polêmica, talvez, para alguns dos ilustres colegas que
enobrecem esta Casa com a sua presença- de que n Revolução de
Março de 1964 iniciou a construção de um novo Brasil c sua maior
sig~ificação reside, mesmo, no empenho com que os seccssivos governos revolucionários vêm aprofundando c ampliando o fabuloso
difíceis ;Jcontccimentos que estamos vivendo, encontrar um modelo
que corresponda - como dizia Drummond - a uma conciliaçiio trabalho de reformular esta Nação, suas instituições, sua economia,
sua sociedade, sua udministração, seu posicionamento internacional,
digna entre a liberdade e a ordem.
Por isso, Sr, Presidente, Srs. Senadores, eu nilo sou, nestu hora, a factibilidadc, enfim, de seus objctivos de engrandecimento material
um otimista, porque - como disse um pensador francês - o oti- e de justiça social, cm apenas 13 anos,
E essa empresa vem sendo conduzida pelo caminho áspero das
mismo ê uma prova de indefinidade, mas um homem cheio de espereformas de base e do aperfeiçoamento contfnuo dos métodos de
ranças, porque a esperança sobrepuja o próprio desespero.
·
Sr. Presidente e Srs. Senadores, confiamos sinceramente na açiio do Poder Público,. que fogem ao rotinismo e enveredam, sem
decisão do Senhor Presidente da República, para que ele encontre medo, pelas experiências novas. Experiências, continuadas ou interuma fórmula que consubstancie as aspirações do Pais, c devolva à rompidas, no limite em que correspondem ou não uexpectativa com
Nação, depois de certo tempo, a plenitude democrática. Sei das difi- que são postas em prática.
O antimobilismo, a busca permanente de soluções não convenculdades que ele tem, Ninguém resolve sozinho os problemas. Dizia
um tratadista de Direito Administrativo que: "Só Deus governa cionais, pura os múltiplos desajustes de uma nação de mais de 100
sozinho". E nem Deus governa sozinho, porque ele governa com a milhões de habitantes c de um País de dimensões continentais, constiSuntíssimu Trindade.
tuem, a meu ver, Sr. Presidente, os traços marcantes, o mérito
Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, confiante, tranqUilo, incontestado do tipo c do estilo de politica implantados no Brasil a
sereno, que o Presidente da República encontre um caminho que partir de 1964.
satisf;u;a os anseios c as angústias dos brasileiros.
E, como acredito nele, não tcnnho nenhuma restrição a fazer,
CRISES NO MUNDO CONTEMPORÂNEO
neste dia cm que se comemora a Revolução de 1964. Confio nele, c,
Ignoro se existem hoje nações que vivam sem o incidente periópor isso, dele espero uma solução que corresponda aos anseios da
dico das crises cíclicas. A acreditar no que nos diz o noticiário
Naçi:io brasileira.
Era o que tinha que dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é cum- internacional, o estado. de inquictaçiio e de desordem das nações i: o
mais comum, cm todos os continentes, variando, é verdade, de lugar
primentado.)
para lugar, os motivos, as características e a intensidade das crises.
O SR. PRESIDENTE (José I..indoso)- Concedo a palavra ao Mas, não a própria existência delas ...
nobre Senador Braga Júnior.
Hã crises, por exemplo, decorrentes de discriminações raciais;
crises aquecidas pelo clamor de populações famintas ou injustiçadas,
O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA - AM. Pronuncia o
Crises explicáveis por intolerâncias religiosas, pelo terrorismo, pela
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
compctiçiio politico-partidl,.ia condicionada e insuflada por fatores
Ao transcurso do décimo terceiro aniversário da Revolução de antinacionais. Crises que refletem a prepotência de governos dilato·
Março dc'l964, temos, todos nós, o que pensar c o que dizer ...
riais sobre maiorias silenciadas pela força (como ocorre no mundo
Os políticos, pelo fato mesmo da atividadc que exercem, são, ou, socialista). Crises que se manifestam na opressão de minorias por
procuram ser, cm qualquer circunstância, participantes - nunca maiorias detentoras do poder, como ocorre em algumas nações de
espectadores silenciosos e passivos do processo politico-institucional composição heterogi:nea. Crises de crescimento. E crises, ftnalmcntc,
da nacionalidade.
ligadas ao baixo indice de politizaçiio das nações cm que se manifes·
tam, ante a prcssiio oriunda dos fatores circunstanciais emergentes
A PRESENÇA NECESSÁRIA DOS POI..ITICOS
nu prórpia sucessão dos acontecimentos que exprimem a História nu
sua projcção de cada dia.
O que varia, Sr, Presidente c Srs, Senadores, de lugar para luAplaudindo ou criticando, sugerindo ou glosando fatos, dcba·
tendo ou denunciando, trazendo à superfície do conhecimento públi· gar, de época parn época, i: o grau de politizaçiio desse homem, com·
co a aspiração das classes que trabalham c produzem, ou dos humil· poncntc da sociedade nacional. E o índice insatisfatório de
dos c injustiçados, o politico cstã justamente procurando marcar sua politização exprime-se, particularmente, na incapacidade para discer·
nir. Essa incapacidade leva-o, por vezes, às atitudes mentais ou físi·
necessária presença no quadro vivo e dinâmico da vida nacional.
t':: assim nessa atitude mental positiva, condicionadora de cas de rcsistí:ncia aos sacrifícios impostos pelo esforço governamen·
afirmações, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que dou infcio às mi· tal de construçiio ...
nhas considerações sobre o histórico aniversário a que aludi. O Movimento Revolucionário de Março de 1964 deflagrou no Brasil um
OS GOVERNOS DA REVOLUÇÃO IDENTIFICAM
processo vigoroso c abrangente de renovaçiio, Não direi um processo
E ENFRENTAM O DESAFIO
mutável, porque nilo nos cube- como nilo caberia a qualquer gera·
ção contemporânea de determinado fato histórico- emitir sobre ele
A ntc o desafio de uma crise, Sr. Presidente, definido e caracteri·
um julgamento final, definitivo irrecorrfvel.
zado no sentido cm que o consideramos- o que importa, o que de
À História, sim, nos historiadores, no confronto futuro dos fa· fato importa, seja para a clsse política, seja para a Nação como um
tos, dos homens, das crises c das soluções dadas a essas crises caberá, todo - é: a açiio-resposta que o Governo contemporâneo dessa crise
soube c pôde assumir face a ela ...
um dia, a empresa inevitável desse julgamento,
Acho que os governos que estiveram lt frente do Pais. a partir de
Mas, esse julgamento terá de ser feito, inclusive- seguidos c
1964, mostraram-se capazes no esforço que vêm desenvolvendo, para
respeitados que venham a ser os mi:todos cientfficos hoje adotados, enfrentar os problemas brasileiros.
na pesquisa c interpretação dos fatos históricos- com base no testeA firmeza com que esses governos vêm sustentando nossos
munho dos homens representativos, parlamentares ou cidadãos, que inulicnávcis direitos de resolvermos, sem ingerências de terceiros,
conviveram com os acontecimentos c com os processos que vierem a sem subordinaçi\o de ordem ulguma, as nossas necessidades cnergéti·
cus c os reclamos de nossu preparaçilo militur -/:, nltida e clura, a
ser analisados.
~ nesse exuto sentido, Sr. Presidente c Srs, Senadores, que faço consequência nutarul da ordem moral que nos reveste como povo
neste instante, no pórtico de uma digressão atrav~s da qual ressalta· livre c como Naçilo sobcruna.
fiantemente, que se resolva o problema dentro do ideal da Revolução
de 1964,
Creio nisso sinceramente c, apesar de algumas divergências que
possa ler com o Presidente da República, uno-me a ele, numa amizade fraterna, o que me faz crer na sua austeridade, na sua sinceridade
'na sua grandeza. Espero que Sua Excelência possu, no decurso dos
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Bastaria isso - no imenso campo ético - para justificar, se
justificação se fizesse mister, a presença da Revolução na vida nacio·
nal.
Acrcsccntc·sc, ainda, o cuidado com o homem brasileiro, no
meu entendimento, o ponto mais alto de todas as realizações rcvolucionArias.
na linha axial dessa tese, Sr. Presidente, que passarei à parte
substantiva c conclusiva do presente discurso, c o farei. sobretudo,
como Senador pelo Estado do Amazonas. Acho necessário frisar,
porque as minhas particulares razões c o posicionamento que adoto
face ao tema estão relacionados com a história, com a geografia c
com a economia do Estado que tenho a honra de representar nesta
Casa.
Acho que nós, brasileiros do Amazonas, temos algo a dizer,
neste instante, sobre a dinâmica administrativa dos governos da
Revolução, na patriótica c irrepreensível atenção que vém dando aos·
interesses da população brasileira, cm geral, c aos velhos c chocantes
desníveis regionais que assinalam o quadro histórico, económico c
social de nosso Pais.
·

- estadistas, inclusive - rcOctcm nos seus atos sua concepção de
vida, sua ideologia intima, sedimcntada cm função de seu grau de in>•
truçilo c de suas experiências na vida privada e na vida pública.
Assim, embora o processo de uma nacionalidade seja imodificá·
vcl, no seu contexto cultural c na sua expressão externa - ele pode
ser acelerado, retardado, aperfeiçoado ou tumultuado, cm função de
fatores circunstanciais ou de distorções episódicas.
Quando cessa num determinado pais a viabilidade da evolução
- a mudança ascensional, linear, sempre desejável - sobrevem a
necessidade de uma revolução. E revolução constitui, creio que todos
assim pensam, n interrupção repentina de um processo político com
a implantação de uma nova ordem político-administrativa, estrutura·
da paralelamente à revisão de erros históricos e ao rccquacionamcnto dos problemas estruturais c conjunturais do pais.
A Revolução de 1964 não fugiria no desempenho desse papel. E
aqui estou, Senhor Presidente, Senhores Senadores, para exaltar a
elevação c a segurança técnica com que os governos dos Presidentes
Castcllo Branco, Costa c Silva, Emflio Médici c Ernesto Gciscl vêm
procurando conduzir a imensa e difícil empresa de reajustar o Brasil,
levando-o à possibilidade do equilíbrio social, da normalização polí0 Sr. Dlaute Mariz (ARENA - RN) - Permite V. Ex• um tica c do desenvolvimento,
aparte?
Seria fastidioso enumerar nesta oportunidade todas as conquis·
tas C Vitórias que Se acumulam nas colunas de crédito das administra•
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Com muito çõcs revolucionárias. larga c longa a relação dos planos c progra·
prazer, nobre Senador Dinartc Mariz.
'
·
mas dcscnvolvimcntistas, cm todos os campos, cfctivamcntc cm ação
O Sr. Dlurle Marlz(ARENA- RN)- Nobre Senador Braga ·c com resultados magníficos.
Junior, V, Ex• focaliza muito bem, com objctividadc c brilhantismo,
Destaco, porque é o que mais fala ao meu espírito c ao meu cora·
a ação dos governos da Revolução. Muitos julgam a Revolução ção de brasileiro, dois aspectos que me parecem primordiais nessa
como tivesse sido um golpe de Estado.
.
luta: o cuidado com o homem brasileiro c a restauração do prestigio
Hoje, num dos discursos mais brilhantes pronunciados dentro do total do Brasil face ao mundo de que somos parte singular.
nosso Partido, ouvi o Senador Jarbas Passarinho situar muito bem
COBIÇA MUNDIAL SOBRE A AMAZÓNIA
as revoluções c os golpes de Estado. 1: que os golpes de Estado silo
dados para mudança de homens, enquanto as revoluções são cfctivaneste momento, Senhor Presidente, mais do que em qualquer
das para mudar sistemas, para dar destinações às nações. Não demos outro, que estou falando como representante do Amazonas nesta Ca·
um golpe de Estado. F~cmos uma Revolução, c a Revolução é sa. Porque meu Estado, parte que é da mais extensa região subdcsena marcha dos acontecimentos, a reforma c a destinação. de um pais volvida do Pais, é um exemplo vivo c ilustrativo, a meu ver, da boa
para novos rumos. 0 que está acontecendo. Qualquer acusação cm orientação que vem marcando a ação de nossos governos, nos últirclaçilo à Revolução, a essa acusação poderíamos responder com mos l3 anos.
uma só palavra, mostrando 0 sentido dcmocrli.tico do nosso MoviO Amazonas, o Estado de nossa Federação de maior área
mcnto. Bastaria citar, como v. Ex• 0 vem fazendo, a ascensão de geográfica, apresenta um antigo c complexo painel de problemasgovernos, as mudanças de homens c a sucessão contfntia na Adminis- problemas, aliás, comuns a toda a vasta Região Amazónica que
traçilo, permanecendo apenas a filosofia revolucionária. Nunca ocupa mais da metade de todo o território nacional - c esses proble·
ninguém ouviu falar, até hoje, que uma ditadura cedesse lugar a mas vêm, desde o inicio de sua ocupaçilo demográfica e económica.
-outro ditador tranqUilamente, E o que presenciamos é a eleição de·
Porque num ·mundo cm que a população cresce, cxplosivamcnmocraticnmcntc, dos sucessores daqueles que silo eleitos por tempo te, (teremos cm breve a população mundial de seis bilhões de criatu-
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século, num mundo assim, não se precisa ser futurólogo, nem vidente
muito prazer o julgamento do nobre Senador Jarbas Passarinho,
julgamento que é perfeito. Fizemos uma Revolução, c não um golpe - para entrever um inevitável tropismo dos países saturados de
de Estado. A Revolução nilo tem prazo, porque 8 sua meta é real- gente c comprometidos por grau de poluição industrial, por espaços
mente trabalhar para melhorar esta Naçilo c dar destinação àquilo. naturais escassamente ocupados c potencialmente ricos, como é o caso da Amazônia.
que chamamos o bcm-estar do povo brasileiro.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA_ AM) _ Eminente Sena·
PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL
dor Dinartc Mariz, agradecemos o aparte de V, Ex•, que muito veio
NO UNIVERSO AMAZóNICO
enriquecer o nosso pronunciamento.
. A Revoluçilo de Março de 1964 teve e tem para nós nmazonen·
O homem, Sr, Presidente- c sou obrigado aqui a usar um lugar ses, uma grande significaçilo, uma especialíssima importância, juscomum- é.produto do meio. E a evolução histórica de uma nação, lamente porque os governos rev.olucionários assumi rum posições
muito menos que a simples succssilo ou o somatório de fatos que dciinidas c enérgicas de combate nos desníveis regionais c vêm dcscnpodcm ser identificados unitarinmcntc c analisados como tal, é um volvendo, particularmente na Amazônia, uma ação plancjada, bem
processo, só compreensível na sua continuidade c complexidade.
estruturada administrativa c financeiramente, que poderá, de fato,
E quando falamos cm processo nacional temos cm vista uma socrgucr a economia regional, elevar o nível de consumo c de saúde
intcrnção infinita de idéias, de coisas, de fatos, de emoções, de senti- das populações locais c integrar, de fulo a Amazônia, uo contexto
mcntos religiosos, de condições climáticas, no canal extenso c pro." económico c social do Brasil, a que tem estado ligndn pela simples cirCundo de um dclerminudo segmento do rio da História...
cunstfincin acidental da continuidade geográfica.
O QUEM UDA E O QUE PERMANECE NO PROCESSO
Já havia na Região, como ninguém ignora, anteriormente a
DA NACIONALIDADE
1964, a Superintendência do Plano de Vulorizaçilo da AmazóniaSPEVEA, 6rgilo a que sucedeu a Superintendência do
Um processo nucionul é lmodific6vcl c irreversível no que se Desenvolvimento da Amazónia, através da Lei n• 5.173, de 27 de
relucionu com o património cultural da respectiva naçilo. Os homens outubro de 1966.
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Esse Diploma é importante por múltiplos motivos entre os quais
destacarei não apenas o sentido abrangente de suas disposições,
relativamente o todos os problemas da área, como pelo foto de refc.
rir-se dirctumcntc o um Plano de Valorização do Amazônia, às diferentes c precisos atribuições do novo Orgão, c à criação do Fundo
paro Investimentos Privados no Desenvolvimento do Amazônia FINAM.
A SUDAM não fez milagres, Senhor Presidente nem poderio
fazê-los. Mas quero destacar o esforço de suas sucessivas dircções,
no sentido de'ativar os programas traçados c de atingir os fins previstos. Quero ressaltar especialmente a oçilo do Banco da Amazônia, o
nosso muito conhecido BASA, na elaboração, controle e execução
do Plano de Valorização a que me referi.
Ressaltarei ainda, nestu evocaçilo de fotos, Senhor Presidente, o
Lei n• 5.174, também de 27 de outubro de 1966, que dispõe sobre o
conccssiio de incentivos fiscais em favor do Regiilo Amnzônicn.
Essa extcnsiio dos incentivos fiscais à Região constituiu-se cm
importante mecanismo canalizador de recursos para variados
empreendimentos industriais e agrícolas do região- que começam a
chegar agora à fase produtivo - transformando-se por suo vez em
agentes multiplicadores do desenvolvimento regional.
Fato, igualmente, que merece especial destaque na presente
abordagem é a medido tomado através do Decreto-lei n• 288, de 28
de fevereiro de 1967, que regulo em bases novas a chamado Zona
Franca de Mo naus.
Entre as disposições desse Decreto-lei está a que cria a
SUFRAMA -Superintendência do Zona Franca - incumbindo·
lhe, entre outras funções:
"elaborar o Plano ·Piurionuol da Zona Franco c
coordenar ou promover a suo exccuçiio,' dirctomentc ou
mediante convênio com órguos ou entidades públicos, inclusi·
vc sociedades de economia mista ou através de contrato com
pcssom ou entidades privadas".
Niio ir~i focalizar, Senhor Presidente, Senhores Senadores, os
diferentes aspectos c implicações da Zona Franca de Manaus, que to·
dos conhecem'- embora nem todos entendam e aceitem suo existên·
cio, aqui na Capital da Repúblico c nos meios industriais dos Estados
do Sul.
O que posso afiançar, é o extraordinário surto de progresso que
a politica d~ munutcnçiio e estimulo à Zona Franca de Monaus, sob
o comando técnico do SUFRAMA, vem trazendo à Capital de meu
Estado e às regiões vizinhas.
O Distrito Industrial de Munaus, plancjodo c organizado sob a
ação dircta daquele organismo é, hoje, um aglomerado surpreenden·
te de indústrias de vários tipos. Indústrias entre as quais se destacam
as elctrônicus c mecânicos, de alta precisi\o, abrindo um mercado de
trabalho dos·mais promissores numa área onde niio havia empregos
c fazendo de jovens amazonenses, de ambos os sexos, operários
especializados, equiparáveis aos melhores dos países desenvolvidos.
Chamo u utençuo, ainda, poro o êxito dos projetas agro-pecuários elaborados ou implantados na Região com o apoio técnico c
financeiro das agências governamentais ali presentes.
Mas, nuo se esgota ai, a grande mudança que os governos da
Revolução, graças à atenção que sempre dispensaram à Região,
fizeram com que ali ocorresse.
A GRANDE COOPERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS
A integração rodoviária regional, com u implantoçilo du
Transamuzônicu, o Plunejamcnto c a construção iniciada da
Perimctrul Norte, u pavimentação da Brusflia-Belóm (utuulmentc
com espantoso volume de tr(ifego), o construção da Porto VclhoManuus c u Manuus-Bou Vista, esta último conectada com o
sistemu rodoviário do Venezuela, silo pontos a destacar, inclusive
salientando u patriótica c inestimável coopcrnçilo dos batalhões de
Engenharia do Exército nu realização desse imenso trabalho de abrir
c consolidar caminhos no coração da selva.
Especiul atenção vem sendo dispensada, também, As guarnições
militares de fronteira, do RcgiUo, hoje bem instaladas e assistidas, E
foi tumbém mdhorado o patrulhamento de todos os rios da Bucin
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Hidrogritficu, com embt~tcaçõcs modernas que prestam igualmente
ossistênciu sanitária às populações ribeirinhas. E of está u Marinho,
assinalando, também, sua presença e seu valioso trabalho no
empresa do integração regional.
Ao fazer essas alusões ao Exército e à Marinho, no imenso csfor·
ço que se faz para integrar a Amazônia, nilo poderia silenciar sobre o
papel ali desempenhado, nos últimos unos, pela Aeronáutica.
Estubclcccndo comunicações regulares entre municfpios isola·
dos, ilhados, muitas vezes: abrindo campos de pouso cm todo o
interior amazonense, ít Aeromíutica vem cumprindo uma gloriosa
missiio de paz c de construçiio, de profundo significado paro as
populações do Estado.
TURISMO, A I'IOYA RIQUEZA DESCOBERTA
E EXPLORADA
Outro üngulo que vale abordar i: o do potencial turístico da
Rcgiiio. que hoje atrui cn1 lurgu escala visitantes americanos e curo·
p~us.

Puro isso. muito contribuíram os diversos hotéis construidos cm
Manaus nos últimos an<>s, inclusive o último, o grande complexo
hoteleiro erguido por uma subsidiária da VARIG.
Acrescente-se it positividade dessa infra-~strutura hoteleiro, o
moderno, funcional c grandioso Aeroporto "Brigadeiro Eduardo
Gomes"- hoje considcntdo, uo lado do novo Galeão, um dos dois
melhores :tcroportos do Br:tsil. equiparável aos melhores do mundo,
Esse novo Aeroporto jil cstit litzcndo de Ma naus ponto de escola
de diferentes linhas t1éreus curopéius c americunus, pondo u capital
umuzoncnsc- hoje, metrópole com o dobro da população que possuiu há menos de 20 unos atrús - em contuto direto com us mais
importantes cidades do mundo.
Ainda agora a Air Francc acaba de incluir Manous com escalo
de suo linhu Puris-Lima.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, creio niio me ter excedi·
do nas referências que ulinhei à positividade da uçiio dos governos
revolucionários nu Amazônia, no objctivo que me tracei de exaltar o
oção d:t Revoluçiio de 1964, uo enfrentar de todos os modos, através
de políticas, planos e programas diversos, os mil problemas
caructerizadorcs do subdesenvolvimento brusileiro.
No plano da vitalização regional, como vistas a criar condições
de trabulho c de prosperidade nas diferentes c hetcrogêneas regiões
do Pais, quero fazer breves alusões ao esforço racionalizado, com o
respaldo de e•prcssiv:1s dotações fed~rais, que se vem encadeando
nos últimos unos.
A SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste, instituída cmboru cm f:tse unterior à Revolução, pelo Lei
n• 3.692, de IS de dezembro de 1959, mereceu integral apoio c
substanciais recursos do Governo Centrul. depois de 1964, inclusive
com a Quarta Etap:t do Plano Dirctor de Desenvolvimento
Económico c Social do Nordeste, pura os anos de 1969, 70, 71, 72 c
73, estubelcccndo dirctrizcs praticamente novus pura o equa·
cionamenlo do progresso sociul, cconômico c cultural du Região,
Ainda no elenco de iniciutivos tomadas pura eliminar os desnl·
veis regionais convém consignar u cdiçüo do Decreto-lei n• 301, de 28
de fevereiro de 1967, que criou a Superintendência do Fronteira
Sudoeste - SUDESUL, envolvendo os municípios situados nos
Estados de Muto Grosso, Puranlt, Santa Catarina c Rio Grande do
Sul.
Outra providênci:t tomudu nu faixa do desenvolvimento
regional foi a criação du Superintendência do Desenvolvimento da
Região Centro-Oeste (SU DECO), utruvi:s du Lei n• 5.365, de 1• de
dezembro de 1967. A itrcu de atuaçi!o du SUDECO ubrangeriu os
Estudos de GoiítS c Muto Grosso- dcslocudu essa último unidade,
portuntu, da Meu du SUDESUL.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, quero incluir uindu
neste painel representativo da obra polftico-udministrativu du
Revolução de 1964, tri:s outras importantes medidus implantadas
utruvi:s de leis, uprovudus pelo Congresso Nacional, provenientes de
propostas do Poder Exccu1ivo.
A primeira dessas m~didus, Sr. Presidente, veio com a Lei n•
4.380, de 21 de agosto de 1964.
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Tratu-sc, no meu entender, de um dos mais importantes
O AMANHÃ e: SEMPRE UMA INCÓGNITA
instrumentos leg~is a«inalados em todu a história du República,
Senhor
Presidente. Senhores Senadores. Volto uo princípio do
pela magnitude de suas aplicações positivas e pela ação concreta que
refletiu no campo dcum dos mais velhos e graves problemas sociais meu discurso, para conclui-lo. Reafirmo a tese inicial de que os Godo Brasil: o probleníu da habitação.
vernos da Revolução souberam enfrentar o desafio dos fatos c corresA Lei n• 4.380, de 21 de agosto de 1964 "institui a correção ponderam à confiança e à esperança de todos os brasileiros.
O amanhã i: sempre uma incógnita, Senhores. Para seres humonetária nos contratos imobiliários de interesse social, o sistema
finunceiro para aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da manos ou para Nações. Eu única ponte que conheço, capaz de levar
Habitação (BNH) e sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras homens e nucões ao futuro, ê a ponte do otimismo, do trabalho, du
Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação c Urbanismo, e dá honestidade c da fé.
Na Presidência da República temos, hoje, ao IJ• aniversário da
outras diversas providências complementares.
Revolução de 64, um homem capaz, prudente e patriota, o PresiPenso eu que o BNH vem atingindo seus fins, pelo próprio
dente Gciscl. O Brasil segue, com ele, seu caminho, rumo ao destino
processo irreversivel que desencadeou nu multiplicação de habito·
de Grande Nação, em que pese a pressão negativa dos fatores
ções populares no Brasil, polo número de unidades residenciais que
adversos.
os seus devcrsificados programas propiciaram até agora: pelo estiSão do ilustre Presidente Gciscl, Senhores, estas palavras relamulo que trouxe Us indústrias nucionuis de material de construção e tivas aos propósitos do Governo no :imbito da política interna do
à própria construçiio civil, como faixa especifica de utividades,
Pais:
absorvedora de miio-de-obra cm alta escala.
"No setor politico interno- diz o Presidente- a estaAcrescentcm~~;c, ainda, as funções novus que o BNH vem asbilidade social, o cspct:ículo vigoroso de eleições livres c
sumindo na faixa do planejamento urbano, de assistência técnica e
renhidas atestaram, cm realidade, um grau de amadurccifinanceir:t às municipalidades, no desdobramento c na.complcmentnmenta propicio a futuros avanços no caminho do aperfeiçoacão de st:u fim primeiro que era promover a construção de casas
mcnto das instituições e d;Js prúticas políticas."
populares.
'd . .
.
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Sr. Prosidcnte, Srs. Senadores,
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humuno. A racionulizução progressiva dos m~todos de Administra .. Pol ntSI 1• nossa erra. nossa a nu, nossa ausu.
UltO
cm.
ção Federal levou o Govorno, finalmente, à elaboração de instrumen- "mus.)
tos diverso.<, para melhor emprego dos recursos disponíveis, resguarO SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Na forma regimcnwl,
dando sempre o principio das prioridades. Refiro-me a instituição do concedo " pnluvra ao nobre Senador Lourival Baptista, pura uma
Orçamento Programa e dos Primeiro c Segundo Planos Nacionais de breve comunicaçilo.
Desenvolvimento.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pura uma
Ntao direi, Senhor Presidente:, que tudo esteja cqu~tcionudo e rc:· comunicuçiio.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
solvido neste Pais. A construção de uma Nação é empresa complexa
O encaminhamento~ Mesa de requerimento soliciwndo u trunsc demorada. E a maior dificuldade consiste mesmo nu inevitável criçiio, nos Anuis de nossu Casa, das Ordens do Diu de hoje dos Micorrida que se e'stabelccc cmtre os remédios possíveis, os recursos dis· nistros du Murinha, Almiruntc-dc-Esquudru Gcr:rldo de. 1\zcvcdo
ponivcis c o próprio volume e ugruvamento rápido dos problemas, Hcnning, do Exi:rcito, Gcneral-de-Exi:rcito Sylvio Coelho da Frota,
sempre avançando ir frente do que pode ser feito e do que se faz ...
c da Acronáuticu, Tenente-Brigadeiro Joelmir Campos de Aruripe
Macedo, referentes ao 13• aniversário da Revoluçuo de 1964, impõeO IMPACTO QUE ABALOU A ECONOMIA MUNDIAL
me, sem dúvidu, ulgumus consideruções.

O desenvolvimento brasileiro, depois de 1964, chegou a surSuhscrcvi, também, o requerimento que mereceu a ussinutura
preender o mundo. Chegou a existir, de f:rto, um milagre brasileiro. dns eminentes Scnudorcs Ruy Santos, Rcnuto Frunco, Josi: Lindoso,
Mas, um fato imprevisto que causou profundo impacto em toda a Mendes Cunulc c Henrique de Lu Rocquc. nu certeza de cswr purticicconomiu mundinl nf.!utrulizou de certo modo nossas possibilidudcs pundo de iniciutivu que cnobn:ce esta Cusu c permite tomuda de po-

de muntcr o ritmo do crescimento cconõmico nacion:ll -o :trwreci- siçiio duqueles que, liéis nos idcais rcvolucion:1rios, lutillll cm d~,•fes:l
mcnto da OPEP no palco mundial, elevando arbitruriamcntc os ""um regime de liberdudc com responsabilidade pura o nosso Pais.
Ano pussado, cm iguul oportunidade, !'alando desta tribuna.
preços do petróleo que o Brasil ainda i: obrigado a importar em larga
assin~llei: "Estu é umu dutu irreversível de nossu história, sendo inútil
escttlu.
Isso nos deteve em parte, é verdade. De outro ludo, os produtos 'Jualqucr esforço no scntidl) de neg:{1·lu ou de consideríl·ln como
prim:'trios, trudicionuis nu nUo, qu~: ocupum nossa puutu de expor·
tuçõcs sorrcm constuntc pressão pnru o nviltnmcnto de preços, no
complicndojogo de interesses que prevnlccc no espaço intcrnucionnl,
As possihilidudes que ternos ou que tcríumos parti os rnunufutu·
rudos, de que jí1 somos grundes produtores cm ulguns itens. nos sUo
inumístosa c ug.rcssivarnente tin1dus; pelas restrições succssivus, pclus
hnrrcirus inacrcditflvcis, erguidas à irnporuu;ão, por países cm cujos
mcrcudos internos pnderimnos cnlocíl·los,

mero episôdio que o tempo IIJ''Hip.ur(l",

Da leitura dus Ordens do Diu cuja trunscriçüo é solicitada no
requerimento, u assertivu que se contém na oraçUo que acubo de
citur, ressultu nítidu c forlc.
A Rcvoluçiio nüo foi, nem serir, porque para o bem do povo brasileiro, elu é.
Este décimo-terceiro tlniversúrio do movimento de murço se:
dcstllcu por um fttto que se: hí1 de con~tituir cm scgun1 penhl1r da \'itó·

704 Sexta-feira I•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

Abril de 1977

ria du Revolução no campo politico: ele encontra o Partido inteO SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) -Item 2.
grado; a Aliança Renovadora Nacional unida, coesa e forte, sob o
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 29, de
comando e us lideranças de Petrônio Portella, Francelina Pereira,
1~77, do Senhor Senador Itamar Franco, solicitando a trans·
Eurico Rezende, Marco Maciel c José Bonifácio.
crição, nos Anais do Senado Federal, da série de reportagens
Os dias que correm, de lutas, equivocas, contestações e provocade
O Estado de S. Paulo, sobre "A Encruzilhada Brasileira".
ções, nos dizem que o futuro i: nosso, pois que a unidade da
ARENA, no apoio à Revolução e ao seu fnclito chefe, o Presidente
Em votação o requerimento.
Ernesto Geisel, se constitui cm fato que nos abriga dos riscos da
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
subversão comunista ou da ameaça da intervenção politica ou dos. (Pausa.) Aprovado.
económica dos pretensos campeões dos direitos humanos na· t.erra
Será feita a trnnscriçào solicitada.
dos outro~. mas negligentes defensores desses mesmos direitos' cm
sua própria terra, onde o nativo foi dizimado e o homem de cor i:
E A SEGUINTE A MATERIA CUJA TRANSCRIÇÃO 11
considerado um ser humano repugnante.
SOLICITADA:
As palavras dos nossos Comandantes Militares dizem mais do
A ABERTURA QUE SEMPRE
que cstus singelas considerações, porque traduzem os sentimentos da
TERMINANOATOS
nacionalidade brasileira,
As
condições
cm
que
a abertura politica tem sido proposta e os
Me~ecem, assim, constar dos Anais do Senado Federal. (Muito
impasses que a fazem malograr a cada nova tentativa - esse i: o
bem! Palmas.)
tema desta reportagem, a primeira de uma série de quatro, nas quais
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio ~ortellu)- Sobre a mesa, re- se procurarú mostrar, com os detalhes possíveis, o quadro politico
querimento que será lido pelo Sr, 1•-Secretário.
nacional.
lido o seguinte
Há uma idéia central, a contradição entre democracia c Al-5,
exibida desde vários ángulos: a defasagem entre aparências de norREQUERIMENTO N• Sl, DE 1977
malidade (eleições) e a realidade do sistema militar; a necessidade de
Senhor Presidente:
o sistema admitir uma oposição, mas nunca sua vitória, sempre
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcri- contestadora; o presidente querendo controlar a abertura, e os ouÇ"ào, nos Anais do Senado, do pronunciamento do Senador Jarbas tros, os de fora do sistema, pensando que a abertura suprime os instrumentos de cxceção. E, sobretudo, a falta de legitimidade de um rePassarinho, na rcuniiio do Diretório Nacional da ARENA, em come·
gime que se fundou numa encúcia económica agora comprometida.
moração do 13• Aniversário da Revolução.
Há poucas opiniões comuns~ não necessariamente conclusivas:
Sala das Sessões, em 31 de março de 1977.- Hehfdlo Nunes.
primeiro, perguntam todos, como funciona esse sistema? Segundo,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O requerimento concordam todos, a democratização, no momento, depende de uma
decisão das Forças Armadas- questão que será o tema da próxima
lido seri1 submetido ao exame da Comissão Diretora.
Através das Mensagens n•s 30 e 52, de 1977. o Senhor Presidente matéria, a ser publicada amanhã. A série foi escrita a partir de mais
da República submete ao Senado a escolha dos Senhores Ovídio de de meia centena de entrevistas, conduzidas pelos repórteres Carlos
Andrade Melo e Armindo Branco Mendes Cadaxa, para exercerem, Alberto Sardenberg, Ethevaldo Mello Siqueira e Sérgio Mono
respectivamente, a função de Embaixador do Brasil junto à Repú- Mello, em cinco capitais. O texto final c a coordenação são de Carlos
blica de Cingapuru e à Federação da Malásia, e ao Governo da Alberto Sardenbcrg. A série foi preparada antes da recente crise nas
relações Brasil/Estados Unidos.
Jumuictl ..
Pura apreciação da matéria, u Presidência convoca sessão
O regime- provisório de quase treze anos- está preso no imcxtrnordinári•l a reulizar-sc hoje, às 19 horas.
passe determinado pela coexistência, nunca pacifica, de
"democracia" (eleições, partidos) e o sistema da Revolução,
COMPARECEM Mtf!S OS SRS. SENADORES:
;ISsentado no Ato Institucional número cinco. Esse diagnósticoAltevir Leal- Josi: Guiomurd- Josi: Sarney- Petrõnio Por· ouvido de militures e civis- parece resumir c explicar o sentimento
te lia- Virgílio Távora - Dinarte Mariz- Jessi: Freire- Milton de frustração e de insegurança diante du falta de uma solução poli·
Cabral - Ruy Carneiro - Marcos Freire·- Paulo Guerra - ticu permanente para o País. Às vezes difuso, às vezes claro, esse
Augusto Franco - Gilvan Rocha - Dirceu Cardoso - Eurico
sentimento i: perceptível cm quase toda parte, entre militares e civis.
Rczende - João Calmon - Benjamim Farah - Gustavo Capa·
Mas embora comum, essa percepçao tem origens diversas. Entre
nema- Benedito Ferreira- ltalivio Coelho -Saldanha Derzi militares, é freqUente u opinião de que houve um "fracasso": não se
Accioly Filho - Manos Leilo- Lcnoir Vargas- Otuir Becker- formaram "novus lidt:runças" ou .. novas correntes polfticas''. sendo
Turso Dutru.
us atuais considertldns ou contestadoras ou "as· mesmas do passado".
Entre políticos c líderes civis, .i: mais freqUente uma certa
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Está nnda a Hora
perpl~xidade diante do "sistema": como funciona isso?- pergunta·
do Expediente.
va Prudente de Moracs, neto, exprimindo a inquietação de quantos
Passa-se à
nüo consc:guc:m ver c:xutumcntc: quem exerce c como se exerce o
ORDEM DO DIA
Poder. "Está na i~rea das Forças Armadas, i: claro"- diz Prudente,
Item I
acrescentundo logo que isso niio explica muita coisa: de que modo,
Votação, em turno único, do Requerimento n• 25, de quais órgiios das Forças Armadas aplicam o poder político?
1977, do Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando seja
A dúvida niio é exclusivamente civil. Nilo poucos onciais, de
anexado aos Projetas de Lei do Senado n•s 36, de 1971: 47, de diferentes níveis c regiões, indicam que se sentem fora do governo:
1974:211 c 252, de 1975: e 68, de 1976, que já tramitam em rejeitum u clussilicaçUo •·regime militar''. insistem particulurmcnte
conjunto, o de n• 146, de 1975, dispondo sobre a aposenta- cm que os militares niio controlam a polfticu económica, niio se sen·
doria da mulher nliada ao Instituto Nacional de Previdência tem rc:spons{lvcis, nem bc:ncliciúrios dclu.
Dizia um coronel que ocupou posiçuo de desttlquc no Governo
Social.
Médici: "Quem dirige a economia niio i: o Exército. Siio tecnocratas,
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senudores que o uprovnm qucirum permanecer sc=n- como Reis Vclloso, ou cmprcs(~rios c teóricos, como MMio Henrique
Simonscn, Scgurunça é uma idéia das Forçus Armudus, mas estll sentudos. (Puusu.)
do munipuladu por pessoas que nada têm u ver com isso, os•tccnocruAprovado,
tus de quulqucr governo",
A Presidência fur!1 cumprir u dccisuo do Plenário.
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O depoimento é comprometido, O coronel estú agora,

objetiva~

mente, foru do governo c não esconde sua decepção com o comporta·
mcnto de membros da administração Gciscl cm rcluçilo à de Mêdici.
O coronel tem umu opinião fortemente critica sobre o aluai Govcr·
no, mus de qualquer modo o depoimento ao menos indica que nem
todo o Exército se considera no poder.
De outro lado, esse sentimento de cstar fora" não é exclusivo
dos ex-integrantes do Governo. Em Brasília, um coronel não vin·
culado dirctamente a administrações aluais ou passadas, observou:
"A oficialidade média sente-se inquieta, nõo entende bem o que está
acontecendo. o· Presidente está Já, dctí:m o poder c Oca essa bagunça:
inna<;~io, corrupção, o pessoal da esquerda por ui".
Hú umu conclusão comum: o Presidente Ernesto Geisel decide.
O resto está por saber, pois o Presidente não decide no ar, mas conforme um processo que innucncia c determina. Como se processa a
decisiio?
Prudente de Moraes, neto, observa que há uma defasagem entre
as formus e a rculidudc politica. Existe uma política aparente,
convencional, "que é essa que costumamos discutir'": se a-s eleições
serão dirctus ou indirctas, com ou sem subJegenda. A verdadeira
questão não coincide com essa aparência de debate politico.
"É como uma impressilo a cores desfocada: as cores saem do
desenho. A solução í: reunir as imagens"- comenta Prudente, com
uma ressalva: "Não sabemos como í: essa realidade, Quais são as
reais fontes de poder? Não são as que parecem."
Muitos militares acham que foi fatal a associação entre
ARENA c Revolução. Alguns responsabilizam o Presidente Geisel
por ess:t vinculação c o criticam: "Ele não tinha delegação pura
isso". Puru outros, o Presidente simplesmente não pôde fugir de uma
situução que encontrou jú definida: os dois sistemas- o .. democrático-eleitoral" e o da Revolução o (Al-5)- nilo poderiam ficar ctcr·
namente paralelos. Ou um excluiu o outro, ou haveriam de se encontrar num ponto.
O que ocorreu - todos concordam -não foi uma solução. A
ARENA, observam, poderia ser no máximo o Partido que apóia a
Revolução, mas não o Partido da Revolução, situação que acabou
claramente caracterizada sobretudo na campanha de Gcisel para as
eleições de 1976.
11

A CONTESTAÇÃO JNEVITÃ VEL
E essa situação t: insustentável a longo prazo, comenta um general de Exército. A RevoluÇ11o- o sistema militar- não pode perder
eleicão, não pode sequer ser submetida a uma eleição, porque sua
fonte de poder não vem das urnas. Então, para que fazer eleições nas
quais a ARENA entra como Partido da Revolução?
.
É um duplo desgaste, diz o general: I) as perdas nas eleições: e
2) a necessidade frequente de alterar as regras do jogo, de arranjar
expedientes para não perdê-las.
E hlt o outro lado do impasse: se são dois partidos e um í: o da
Revolução, o outro só pode ser a contestação. Esse bipartidarismo
determina o radicalismo, por mais moderados ou mesmo adesistas
que se manifestem os membros do MDB.
Entre os militares ouvidos, alguns pensam que o sistema da
Revolução malogrou na formação do modelo político c, portanto,
das novas lideranças. Pura outros, foram os civis que falharam, que
não cumpri rum sua missão e nilo souberam encontrar as saídas políticus.
As soluções propostas por uns ou por outros, naturalmente,
variam no mesmo sentido: mais democracia ou mais Revolução,
"Estd todo mundo querendo ucubur com a Revolução, os
grupos cconômicos, Igreja, partidos, jornais- diz um dos assessores
do Ministro do Exército. Os dois purtidos não representam nada,
upenas as velhas classes politicas que nada aprenderam. Nilo houve
renovução, não se formaram os politicas du Revolução", Logo, a
conclusilo é inevitúvcl, o governo nilo pode ser entregue aos atunis.
Essa é u opinii\o de um "duro".Mus os outros niio têm melhor imugcm dos utuuis purtidos.
"A ARENA é um Purtido totulmenlc foru de sintoniu, nilo identiõcudo com o governo. E o MDB, cstrunhumente criudo por decreto
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paru. ruzer oposição, sempre torna-se contestador, principalmente

nus cumpunhas eleitorais" - assim muitos militares, os chamados
moderados, inclusive, vêem as duas agremiações, segundo o depoimento de um general em serviço no Sul.

BLOQUEAR O MDB
Esse diagnóstico não í: novo, Nova é a sua importância: vem
desde 1974, quando se verificou que o MDB tem condições de
ganhar eleições. Mais do que isso- repara o general -observou-se
que o MDBtem mais apelo popular.
Eis o impasse, diz Prudente de Moraes: "Um partido tem que
ganhar, mas não tem condições, enquanto o outro não pode ganhar,
mas tem todas as condições de fazê-lo".
A conclusão é quase unânime: enquanto não se resolve o connito entre democracia e sistema, toda reforma vinda do governodo sistema - terá o objctivo de barrar o caminho do MDB. Um
importante dirigente do MDB; moderado que mantém excelentes
relações com a ARENA, comenta: "No dia 15 de novembro de 1974
já estava claro que a oposição nunca mais teria o acesso ao rádio e à
televisão naquelas condições. Estava claro que nunca haveria outra
campanha como aquela".
E a distensão?
"Publicamente, por motivos de ordem tãtica - diz o dirigente
- a gente sustenta a distensão. Mas, no fundo, jã quase ninguém
acredita nela."
São as cores fora do desenho- de que falava Prudente. Ou as
ficções que desnorteiam a Nação: "partidos que não o são, disputando eleições que nãO o são".
"Há um principio: todo poder emana do povo. Não í: isto que
funciona entre nós"- comenta Prudente, acrescentando: "E não há
outra força que o substitua. Por exemplo: há ditaduras que se assumem, mas este também não é o nosso caso''.
COMO FUNCIONA?
O sistema proclama seu compromisso com a democracia, mas
adia o cumprimento. E fica algo que não se sabe como funciona,
embora todos saibam que funciona.
"Nós conh.:cemos ulguns processos - lembru Prud.:ntc. Eldçõcs, por exemplo, cm condições de igualdade para os partidos e
candidatos, um ganha c leva. Funciona."
"Conhcc.:mos wmbém outro processo, o revolucionário: quando as divergências chegam num determinado ponto insuperável, a
gente sai pro pau. Como se dizia: ganhar na marra".
t esse sistema que est{a uí?
Muntém o Congresso, ••mas não é: um congresso, é uma contrafação" - protesta Prudente. "Aplicaram-lhe u idí:i'l de eficiência,
mas não estlt certo. O Congresso nilo tem que produzir muito, tem
que produzir bem. Agora, obrigam-n.1 a votar depressa. E suprimem
a essência do poder soberano do Pais".
O Judiciitrio'! Outra contrafaçuo, logo, "temos dois poderes que
nr1o o sfio. O outro é, mas vui além de sua naturcz:1".
De onde vem e como funciona esse "sobrepodcr" do Executivo
í: o que deixa Prudente perplexo.
O ARB!TRJO DISTRIBUI DO
AO LONGO DO TEMPO
"Há uma força que decide, mas qual? Os Altos Comandos? Mus
como decidem? Se fosse pelo voto, por exemplo, a gente compreendia. Nilo concorduva, mas compreendia: os generais se
reuniam, votuvum e pronto. Mas nào i: assim, sabe-se que nilo é asliim".

"Hú uma espécie de força que atravessa os diversos Altos
Comundos" - conclui Prudente, ainda em dúvida quanto ao essencial: que forçu? Como se aplica?
Mas Prudente ucrcditu suber como us coisus chegurum nesse
ponto:
"A Rcvoluçõo nilo quis ser Revoluçilo. Quis ser contra·
revolução cnquudrudu no regime legal vigente. Busicumente por
receio dus repercussões internucionllis, ni\o quiscrom, seus Udcrcs,
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miliwn:s c: civis, impluntar u Junta Rcvolucionúríu. Quiseram ussumir u Presidência da Rcpúblicn- c duí nusccm os impasses.
"C:Jslcllo Br:Jnco descobriu, num determinado momento, sua
vocação para a Presidi:ncia. Não lhe b:Jslou ser chefe da Revolução,
quis sagrar-se presidente. Por isso, forçou sua eleição pelo
Congresso."

Ao mesmo tempo, pori:m, comcnw Prudente, Caslcllo des·
do Congresso, o que o obrigou u cstnltagcmas- o voto a
descoberto, ~om um gcncrnl por rcrto, vigiando ou u acordos com
correntes não rcvolucionúrias c contm .. rcvolucion(lrias.
Entre esses :1cordos, Prudente inclui aquele fdto com Juscelino
Kubitschck, que comenta, dc:u seus votos n Custcllo contru a garantia de qut: não seria cassado, O compromisso selou-se com u entrega
da vicc-prcsidencia a Josó Maria Alkmin.
"Logo o Alkmin, que c;n 1955 negociou c firmou o acordo com
o PC, pelo qual os comunistas deram apoio ostensivo a JK. No
comício de encerramento da campanha, o PC linha alê a delegação
no p:ilanquc", conta Prudente. E mais: "Claro que os selares
rcvolucionlirios mais puros não poderiam uccitur Alkmin. ou o
comP.romisso que ele rcprcscnwvu nu vicc~prcsidência de Castcllo. E
Juscelino acabou cussado, no que foi o primeiro de uma série infin ..
confiavol

dúvcl de c~tsos".

O Congresso deveria ler sido fechado por um período determinado- afirma Prudente de Mora~:s. isso preserva o instituiçUo,
não a obriga ~~ curvar-se a cudu momento, a quebrar sua espinha.
Fecha, numa medida n:volucionúria, depois reabre c o Congresso
volla com poder c dignidade.
MAQUIAVEL

I: como o poder de cassação. acrcsccn~a. Deve ser exercido no
pt!ríodo revolucionário em toda profundidade. Mas só nesse
período. O que é intolcr:1vcl t: o poder de cassação exercido como
tiro ao alvo.
f in~:vitúvcl ~~ h:mbr:mça de um dos cnsinumentos de:
Maquiavel: o mal, lodo o mal, deve ser aplicado de um só golpe. O
povo sente duro, m:.1s só umu vez. c logo csquccc. O bem deve: ser dis~
lribuido ao longo do tempo.
t\ idéiu est~ no ar. Apareceu com frequência notável nas divcr·
s:1s entrcvistus.
O vicc-rresidcnle do Unibanco, Marcilio Moreira, também
professor de Economia c Política na Universidade do Estado do Rio
dc Juneiro. observa que o grau de uutoritmismo, se mantido alt:m do
momento de crisc cm que for necessilrio, cria dificuldades para o pró·
prio regime, principalmente puru o n:gimc:.
Desse: uutoritarísmo "distribuído 010 longo do tempo" decorrem
duas cnnscqllências da muior gruvidnde pura a N açrw: pioru
perigosamente u nwssa c a qualido1dc '.h1 inrorm:.u;río: i.! massu c a
qualidade da criatividade.
O e."<ercicio do autoritarismo nUa confere ao rcgimc íilegítimid:t·
de quc une o Est:1do c a sociedade civil. Para Marcilin t\·torciro1. o
Presidente Gciscl percebeu o problema c lentou resolvê-lo. Quando
sc empenhou nus eleições municipais, ampliando seu sentido- diz o
prol'cssm -. o prcsidcntt: c~.:rtamentc pretendi:.! ulargar as bases de
legitirn;u;ii'l do regime, o que é :1 necessidade politica csscnciul. C!
tmnh~m css:.a intcnçtto que explica us politicus de distcnsiio c de distri·
buiçtw Uc rcnd:a iniciadus pelo _presidente,
Quwno maior a mobilit.açào. mcnllr a n:prcssào - lembrou
1\.brcilio Morciru. E, quundo perguntudo Sl)hre os perigos decorren·
ll.:s do isolamento dn governo. comentou: "O regime, tenho u
cspcraoça, buscu i\ h:~;limidadc''.
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O professor nota que esses dois fatores nilo constituem
propriamente um título que dó direito no poder. Sào mais qualida·
dcs, modos de exercício do poder. Observa ainda que a cficiénciu nilo
nbsolve, pois híl umu qucstüo anterior, n dos valores e princípios. E
linalmcntc rcss;llva que a cfictíciu cconõmicn pagu certos custos, no
caso os custos políticos (restrições à liberdade, violações de direitos
humanos), sociais (u concentração de renda, perda de poder uquisi·
tivo dos S:llilrios) c culturais (a censura).
Fcitus tod:1s css;1s ressalvas- observa Lufcr- podc:·sc: concluir
que houve clic:.íciu cconõmicu, dcmonstrudn pela innaçiio des·
cedente, administruçiio mais rucionnl c elicientc c pelo crescimento
acelerado, via exporu,ções.
o governo do Gc_nml E~nc~lo Geisel, cmb~ra. a~licando alsu:
mus correçõcs nu gcstuo economtcn, manteve o btnom10 desenvolvi·
mcnlojscgurança. Houve uma espócie de quantificação - "o
m{1ximo de desenvolvimento possível com o mínimo de segurança
indispcns{tvcl .. - mus o sentido permaneceu o mesmo: u busca de
Jcgitimidndt: na clicáciu econõmica, isto é, nu continuidade do suces·
so do modclo cconômico.
Observa Lafcr: "A partir desl:l perspectiva, uma crise econô·
mica wmbém envolveria uma crise de legitimidade". E ainda: "Uma
cvcnlu:d perda da legitimidade positiva junto aos governados- o de·
scnvolvimento. n efidaciu - não pode ser substituída. mecunica·
mente, por un: a.~réscimo da legitimidade ncgutiva - segurnnça, o
poder d~: coerçuo .
. ,
Isso sig:nilicu. que cuso o termo clicucm se encontre um~u.çudo, o
sistema sô permaneces~: procurar um outro processo de legitimação
positiva, que nüo seja exclusivamente coercitivo.
EFICÂCIA PERDIDA

I

.I:I
j

t,\os quuse trCs unos de governo Gc:iscl, podc·sc: dizer que: n
economi:a, se não está perdida, ficou gravemente
comprometida. Seus três fatores são: controle= da innaçiio, rucionu·
/idade na administração econômicu e í!lt:.Js t:.1xas de crescimento.
Quanto uo pnmciro. o governo vem repetindo a cada ano que cs·
se é seu objetivo priorit:Irio, o que significa que a meta niio foi
cumprida no uno ~anterior. Os primeiros resultudos deste ano não per·
mitcrn ;~lirmur que o controle: está scndo.alcunç;tdo.
Quunto ao segundo - css:1 é: a principal crítica ao Governo
Gcisd: um certo tumulto administrativo, umn burocraciu empcrradu
c l'reqUcnlcmcnlc 10mando caminhos diferentes, falta de capacidade
de rcspoSIU :lOS problemas, decisões que Se perdem por falhas na apli·
~:!id!!ncia n:~

c~1çiio.

Restu o tcrcdro, a tux~1 de crescimento, que caiu cm 1975, mas
voltou a subir no ano pussado. Só que desta vez o Governo não a
cslil considerando um falor propriumenle positivo, jú que o propó·
si to é a dcsacclcraçiio.
A n:ccntc rcução do empresariado tem muito a ver com isso.
su rprccndcnle que sej;m1 os empresi1rios a rechtmur abertura, precisu·
mente os que muis se beneliciarum do modelo"- comentuvu hú dius
um miliwr que atmalmcotc dirige importuntcs companhius privudus.
Na verdade, scriu surpreendente se uindu existisse eficiênciu. da
lJlHil ns !!lllprcs(trios se uprovcitMam lnrgamcnte e pela quul não
pag~mtm nenhum dos custos que incidirnm sobre outros st:tores
sociuis. Hoje, H situação é.hcm divcrsu: o empresuriado reclama da
falia de dici1cia do modelo - isto é, reclama da falia de lado positivo do síst~.:m~l- c sente-se vuln!.!rt'l\'d, tulvcz pela primeira wz, uo
poder de '-.'oerçiio c rcprc:ssiio- "o fundamento negativo du Jc:gitimi·
dadt:". Quer dit.cr, jít não h~ dcscnvolvimc:nto ~~~elcrado, seguro e
~,·om inl1:~çiio control:td:t. Scgurunc~1 existe, mus é diferente quundo n
scgurançtt do regime considera ugiwçào os protestos dos cmprc·
CRISE DE LEGITIMIDADE
s:'tril1s,
Em livro publkado em meados de 1975, o professor Celso Lafcr
Ern c:ntrcvista ao O Estado, Lafer notou que o impusse pro·
notuvu '-Jlle o sistema político pós-6..J, c c:spccialmcntc pós-6H, pro· vocado pela perda du el1c:'tciu econõmicu poderiu ser resolvido pela
curou assent:tr sua lcgitimidadcjunto aos govcrn:tdos cm dois J'undn· :thcrtur:t políticu, "inclusive porque num sistcmo.t aberto é muis fl1cil
mcntos: um negativo- o comh:1tc (represst1o) ao comunismo, cor· ahsorvcr tcnsôcs'',
rupçrw c \to caos- c outro positivo - a r:IL.:Ílmalidade económica c
ABERTURA CONTROLADA
administrutiva (do governo Custcllu Branco) c a clic;kia ec:onômicu,
o desenvolvimento :u,:cl~.:JiH.Io du gcstfto de Dcllim Nctto. Scgurunçu c
Como Marcilio Moreirll, Celso Lafcr lembra que o l'rcsidcnlc
desenvolvimento, portunto.
Gcist:l pru~urou umpliar :t hasc.: do re~ime. Desde o primeiro mo·
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mcnto, escrevia Lufer em 1975, o Presidente destacou a imrortünciu
de criucuo de "um climu sulutur de consenso búsico" pura a "insti·
tucionalização ucubuda dos princípios da Revoluçi!o de 1964".
Propôs o diálogo e "maior purticipaçi!o das elites responsáveis c do

povo em geral''. conforme dizia na mensagem ao Congresso na abertura das sessões de 1975.
Ocorre que c~<a maior liberalização esbarrou num connito:
umplinram-se os debates, parte da imprensa, sem censura, pôde
vciculnr us opiniões e críticas de largos setores da sociedade. Mas o
Presidente manteve os instrumentos de cxceci!o, manteve o poder
exclusivo de decidir qual opinião seriu transformada em progrumu c
que debate é lícito e putriótico. E, principulmcnte, manteve o poder
exclusivo de delinir sua própriu legitimidade, seu direito de governur,
e de interprctur o binómio segurunçufdesenvolvimento.
Assim, os debutes nu sociedudc não geram programas que obriguem os govcrnuntcs, porque continua predominante o poder militur, nu pessoa do Presidente. E uindu mais predominante nu medidu
em que quusc desupnrece u eliciênciu do modelo.
E quando as críticas se tornaram insistentes- como os ataques
ao programo de rucionulizução do uso de combustíveis- o Prcsi~
dente não hesitou cm clussilicá-las de "imputrióticas e derrotistas".
Não poucas vezes o Presidente queixou-se da imprensa, atê com um
certo sentimento de ter sido !ruído. Comentou uma vez, di unte de um
repórter de O Estado, que levantou u censura do jornul mas poderia
tê-la mantido.
Os e»isódios se completum. (; o governante outorgando o
direito de debate e crítica, mas limitando temas c oportunidades
conforme seu critério de legitimidade. Como desde o início, é o
poder militar que pretende legitimar o sistema político e não o con·
trário.

Dizia Celso Lafer: "Enquanto no sistema político brasileiro pós64 circular, com predominância estrutural, u moeda da coerção orga·
nizuda (poder militur), calcada na uuto•rcferibilidadc de sua legiti·
midade, não huverá democrutizacãÕ". De fato, "o gradual, mas
seguro, aperfeiçoamento democrático" pressupõe um mecanismo
impessoul de submissão dos governantes à vontade dos governudos,
e do quul o voto é um dos elementos, sobretudo no episódio culmi·
nunte de qualquer pacto de denominucão, que é o da trnnsferênciu de
poder'',
Um general de conhecido prestígio, nu utivu, comentou: "O
Presidente tentou dar um passo em direção à normalizução política
com o processo de distensão. Mus obteve, como resultado, um cres·
cimento dá contcstucão. Esse í: o grande desulio, agora, lançado ao
Presidente".
O CHEFE E A DEMOCRACIA
A crise é u mesma, mas diferente conforme o lado de quem a ~ê.
Para os que cstüo fora do sistema- e isso, hoje, inclui quusc toda a
Naçi!o- a ubcrtura ensuiada pelo utual Governo csgotou·sc c jio nu o
funciona, porque o Presidente não aceitu nem que se cogite de climi·
nação dos instrumentos de cxceçüo. O Presidente quer ele mesmo
controlar a abertura; ele dá u palavra, ele u cussu; ele convoca o
diálogo com este ou aquele setor, ele o encerra. IÕ assim que age o
chefe nus hicrarquius militares. Não é exatamentc assim que funciona o jogo democrático.
Para os que estiio no sistema, u ubertura nilo funcionou porque
foi tumultuudu pelos de fora, porque os contestadores uproveitnrnm
a concessão pura voltur à utividude. A coisa parece: lógica: pedir o
lim da excccuo é contestar um regime de cxceçüo; reivindicar a insti·
t~cionalizaçiio é contestar um regime provisório.
"Hoje, está tudo ti\o embrulhado que a gente ni!o vê bem o caminho"- comentou Prudente de Mornos Neto, ponderando: "Solu-

ções rndlcais não adiantam, não vüo lll". Hlt ulgumus scmunus, Pru ..
dente ainda dispunha de paciência -

"/: preciso dar tempo no

tempo, deixur qut: us coisus se ucomodcm"- mus ussinuluvu que há
um limite: "Espero que o Presidente caminhe nu direçi\o do restabelecimento do regime dcmocrlttico. Se demoru muito, us coisus se com ..
plicam".

Mas u maioriu das pessoas cntrc:vistudus purtilhn muis du
aprccnsilo do que dn paciência de Prudente. Na verdade, por toda

Sexta-feira IY 707

purtc se encontra a opinino de que o País precisa de uma dccisilo
políticH urgente t: d:uu cm favor da democraciu.
"0 momt:nto é difícil, é perigoso continuar como estamos -

observa o historiudor Helio Silvu, Ou se completa a democratização
ut~ o fim do Governo Gciscl, ou o País cairá num novo período obscurantista".
O historludor mostra-se preocupudo "porque o sistema não
quer cr.:dc:r em pontos essenciais- o restabelecimento do pleno respeito nos direitos du pessoa humanu, à imunidude purlumentur, às
gurantit1s da mugistrutura"- e sr.:m esses pontos nada se resolve,
"Ou se rcstubelccc: a democracia ou a Nação permanece sob um regime que, de fato, ê dit:otorial". Niio há meio termo - pensa Helio
Silva- por mais que se mudem formas e técnicas eleitorais. Mas ele
continua acreditando que"(: possíwl caminhar para a democracia'\
de formu pacífica, sem traumas mais profundos pura o País.
O roteiro sugerido por Helio Silvu resume u opinião - a esperança - da maioria dos t:ntrevistados. Não uma Constituinte ··numa situaçüo de crist:, com os connitos t:xncerbados, não se faz
unw boaConstituiçào"- mas t:mendas à atual Carta, eliminando-se
um a um os instrumentos de cxceçii.o. Sem derrubadas e sem
"mandur embora as Forçus Armadas", não só porque clus atuulmcnte controlam o processo, como tambí:m porque- na opinião do
historiador- elas ti:m m:ct:ssariamente uma participação diretu no
processo politico nucional.
Ainda que muitas pc:ssmts não concordem com esta última opinião, quase todas us consultadas pelo O Estado - militares, civis,
gente do Governo c da Oposição- aceitam que, no momento, a rcdemocratizaçào exige llma dccisiio ou, pelo menos, a concordância
tácita das Forçns Armadas.
Em que condiçilcs o Exército tomaria essa decisão ou exprimiria
sua concord:lnci:t- i: questão que se tentou uvançar.
UMA OPINIÃO MODERADA:
ABRIR PARA NÃO DIViDIR
Na outra pont~t. cstii.o os que se incluiriam entre os "cirúrgicos"
ou, hoje, moderados. Nioo uchum que "está todo mundo querendo
acabar com u Rcvoluçrto'", Pensam antes que o sistema isolou-se c,
provavclmentc,jio pussou do tempo.
Essa t: uma das h:sr.:s de: um outro militar entrevistado, general
novo, cm comando. De formação muis teóricu, vivendo nos grundes
centros, esse aliciai ulirma que u Revolução foi inspirada por prin·
cipios liberais c democráticos, mas perdeu o rumo cm algum ponto.
"Nenhuma revolução - diz ele- dura mais de dez ~nos. Ou
ela se deteriora ou se transformo, podendo cair em caudilhismos tipo
pcronista ou assumir estilos nacionalistus ainda mais autoritários, como foi no Peru". No caso brasileiro, concluiu, vumos chegando ao
IJY ano e não se formaram as novas correntes políticas, nem se conseguiu- como o demonstra n utual crise- a restauração eConômica e
financc:ira.
Nesse quadro, diz o general, os militares acompanham de perto
o "novo nacionalismo" que surge entre a juventude, '"inclusive a
olicialidudc jovem". O general dt:monstrou utcnçüo paru o crescimento das forças de csqut:rda não comunista entre políticos, t:studuntes, clero, imprensa, e seu possível contra-peso:
"O esboço de umu reuçüo de diroitu dentro do Exército".
Na verdade, esse gencrul, emborn não usando os mesmos termos. rctonw u ~ivisno entre "cirúrgicos" e "missionários". Diz que
hú umu tendênciu .. continuisw", tendendo pura a diieitn, c provuvclmentt.: majoritúria nos dius que correm. Outra corrente, na qual
se inclui o gcnerul, prefere soluções "muis moderadas", Pensa, por
exemplo, que a abertura do quudro purtido\rio pcrmitiriu isolar cm
grupos pcquc:nos - c :.tssim neutralizar- 10 àS forças contc:studorus
que hoje estiio dentro doM DB", com moderados c centristas.
CONCILIAÇÃO
Mais do que isso, o general considcru necessário buscar o de·
nominudor comum para umu conciliaçi\o nacional, que permita ao
País r.:n frcruar unido os seus difíceis problemas, causudos por !'a tores
externos r.: "por muitos ~:rros de plun.:jumcnto do governo", O gc·
ncr~ll teme os cfdtus de urna polarização a~udt.l esquerda- direita.
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Ob.,crv", por exemplo, que o Exí:rcito Brasileiro, por força desse blcmus nuo silo :~bsorvidos, mas apenas amortecidos ou simples•
quadro. continua voltado para problcmus internos, fazendo tumbí:m mente postos de ludo, u quartu sucessão, recolocando-os, pode signi·
o papel de policia política, enquanto o destino de grande potência ficar dificuldades internas muis agudas para o Sistema.
O Presidente Gciscl certamente pensava nisso quando procurou
cx.igc Forças Armad:~s prcparudas pura u defesa: segur~.nçu nus fron·
bloquear u abertura do processo, fazendo grave advertência aos gene·
tc1rus, contm as umcucas externas ••cudn vez mms fortes .
Em resumo, o gcncrul ni'io acredita que uma maior rcpressilo, rais c "illi vivundeirus de portus de quartel", em discurso pronunciumais fechamento, seja a forma de ncutrulizur o crescimento dos se· do no final de dezembro. Com certeza o Presidente sabia das cun·
tores que reclamam a abertura, inclufdos os de esquerda. Pensa didaturas c provavelmente sahiu que candidatos u candidatos
numa ,\oluçõo política, que dê oportunidudcs de expressão e composi· vinham mantendo diúlogos informais com áreas civis, inclusive do
çJo entre as diversas correntes de pensamento nncionnl. na certeza de MDB. Esses diítlogos haviam começado dos dois lados: estimulados
que a csqucrdu radicul não será maioria,
por civis ou procurudos pelos próprios militares.
Recomposta u harmonia· interna, o Exército poderia cumprir
f: praticamente impossível uma candidatura militar pelo MDB,
seu verdadeiro papel na construção do destino de grande potência.
pois o oficial devcri:1 inscrever-se no partido da oposição pelo menos
Esse gcncrnl, porém, nüo está otimistu. Vê com cautela o atuul dois anos antes do pleito. "E voei: acha que algum deles faria isso?"
quadre.,, <Jchn que a divisão pode acentuar-se, inclusive entre os mi· -observa um dirigente do MDB que diz ter sido procurado por um
li ta rcs "continuistas.. e os .. moderados",
cmissítrio de um dos generais candidatos. Ao que parece, o contato
PRESID~NCIA. ASSUNTO MILITAR
n;io prosperou mó ;~gor.t, entre outras coisas porque o dirigente da
oposiçüo
não está muito disposto a procurar o candidato em
Tudo isso desemboca no inevitável processo sucessório que tem
um:1 vuntagcm e uma desvantagem. A vantagem - conforme condições mais ou menos formais. ("Pura ser chamado de vivanopinião colhida também entre militares- está em que a' substituição
pcriódicn do prcsidcnte minimiza o carátcr autoritário do regime,
ou, corno dizia um coronel, a rotatividade é da essência do sistema,
''para nU o cair nu ditadura". E como não se troca upenas o
prcsid~nle, mas todo o governo, a substituição ó sempre uma
oportunidade de mudunçus, para carroção de rumos políticos e
econômicos, providências que certamente exprimem novas tendêncins c uspiruções que vão surgindo.
O Governo do General Ernesto Geisel, por exemplo, fulminou
dois dos mais euros mitos da administração anterior: o de que u poli·
tica sulariul (a fórmula de reajuste) era intocável, e o de que era preciso fazer crescer o bolo untes de dividi-lo. Os reajustes salariais
foram elevados, cm conseqUí:ncia de mudanças na fórmula, e se de·
clarou explicitamente que o bolo pode e deve ser dividido enquanto
cresce,
E aí está a desvantagem, do ponto de vista do sistema: a quebra
da unidade tüo cara e tão decisiva para o Exórcito. Durante as entre·
vist:~s, o grupo dos participantes do governo unterior foi autor das
mais dums críticas ao Governo Geiscl. Os integrantes do grupo res·
ponsabilizam a aluai administração por todas as dificuldades econô·
micas, :~cusam-nu de tentar "desmoralizar" o governo Mi:dici, com a
abertura das críticos i\s obras de impacto, c finalmente, quoixam·sc
de uma "vcrdudeira traição": o veto às candidaturas de homens
como Delfim Nono c Mário Andrcuzzu.
Silo críticas que raramente vi:m u público porque de um lado c
outro existe o interesse de se manter o "princípio da unidade do
sistema". Ocorre assim que as críticas não têm resposta, nem produ·
t.cm efeitos: o a tua! Governo segue como se as desconhecesse e pro·
clama sua unidade com administrações anteriores, embora fale e faça
coisas completamente difen:ntes.

dcinl?")

CHAMANDO À ORDEM
Mas sube-se que continuam cantatas na área civil, embora se
lenham reduzido depois da advcrti:ncia de Geisel no almoço com os
gcnerais. Houve umu cluru retração na área militar c, como se tornou
comum nesses cusos, mais desconfianças e restrições ao trabalho dos
repórteres, como se estes tivessem criado o processo sucessório e nilo
apenas noticiado algo que se iniciara e se desenvolvia dentro do
sistcmu. E que, naturalmente, interessa a toda a Nação e não
somente a um colí:gio eleitoral restrito e especialíssimo.
Mas a intenção do Presidente foi clara: primeiro, bloquear a
abertura do processo; segundo, impedir que ele saia dos limites do
sistema. o que ampliaria extraordinariamente os focos de divisão.
"Não precisa muita coisa - comenta um líder nacional da
oposição. Pode deixar esse assim chamado colégio eleitoral vigente
(senadores, deputados federais e representantes das Assembléias Estaduais), mas dar a todos seus integrantes a liberdade de escolha, sem
fidelidade partidúria, com as agremiações podendo fazer candidatos.
Só com isso, começaria imediatamente uma extraordinária cam·
punha, umu imensa disputa, ainda que só pudesse haver candidato
militar".
Isso não í: mais que um exemplo limite. Ninguí:m acredita, por
oru ao menos, que o Presidente Geisel esteja pensando numa tal abet'·
tura. A questilo, porém, .; outra: o Presidente conseguirá manter
todo o processo no roteiro que deseja?
SEM CONTROLE

ABRE-SE A SUCESSÃO

A maioria das respostas, quase u unanimidade, é negativa.
"Essa coisa i: meio incontrolável- disse um coronel, comentando a
advert<lnciu do Presidente aos generais. O fato í: que vai haver uma
sucessão e todos sabem quem silo os presidenciáveis. ~ inevitável o

O que se perde ui i: algo essencial para qualquer governo: a credi·
bilidudc, u confiubilidudc. As criticas, nilo absorvidas de uma forma
ou de outra, acumulam-se no ar c a qualquer momento podem provo·
car incidentes, como ocorreu num célebre juntar entre um empresítrio c um ministro, Mesmo porque, o pessoal da "outra admi·
nistraçõo"- e isto inclui o pessoal militar- nilo esconde a expectu·
tiva de voltar ao governo. E eis aberto o processo de sucessão: paru
nilu fazer oposiçuo diretu uo governo em mandato, truta•se de
gunhur o próximo.
f: incvit(tvcl, Coln a Prcsidi:nciu da República tornando-se o
ítpicr du carreira militar, o processo sucessório sempre começará na
metade de um perfodo de governo, quando faltarem dois unos, dois
unos c meio pura o fim do mandato cm vigi:nciu. (; que nesse mo·
mcnlO. j(t se conhect:rUo os "presidcnci6vcis'\ os generais de quatro
estrelas c os que poderão obti:-lus quando for u hora de decidir.
O Sistcm:l ,iii pussou por tri:s desses processos sucessórias desgas·
!antes c que criam focos de divisão. Nu medidu em que esses pro·

Mi li tares e políticos lembraram tambí:m que o processo nilo en·
volve apenas os possíveis candidatos, mas coronéis, majores. capitães, toda a oficiulidade que está ligada, de uma forma ou outra, a
alguns dos "prcsidcnciúveis", Vai todo o grupo pura a Presidi:ncia,
comentou um dirigente político. Mesmo que o chefe se abstenha, os
outros estarilo falando c tratando da candidatura".
No momento, há fatores específicos que estimulam o processo
sucessório. Em quase toda parte, entre militares, há um sentimento
de decepção cm relação uá Governo Gcisel, Como dizia um coronel,
"todos no Exército tinham a convicção de que o General Geisel seria
o melhor Presidente da Rcvoluçilo. E nilo entendem como um
homem tilo cxccpcionulmente preparado possa fazer um governo
com tantos problemas".
A maioria pensa que o Presidente foi infeliz nu escolha do mi·
nistí:rio, o que seria compreensfvcl. O que nilo é comprecnsfvcl,
comentou um general, é a insisti:nciu do Presidente cm não promover
uma profunda reformulação num ministério manifosl!lmcntc pouco

processo.~~
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eficiente. "A insatisfação geral com o Governo se reOetc nos meios
militares"- prossegue o general -c pode levar a uma aglutinação
cm torno de um outro lfdcr, o Ministro do Exército ou outro prcsi·
dcnciávcl.
O esquema é sempre o mesmo: os descontentes jamais farão um
movimento de oposição no Presidente - todos estão de acordo cm
que é necessário manter a unidade - mas procurarão resolver as di·
vcrgências no processo de sucessão.
ABRIR OU FECHAR?
O risco de divisões mais profundas- e esse risco existe na razão
direta das dific~ldadcs econômicas c políticas por que passa o Pais c
que necessariamente se rcOctcm entre militares - poderá levar a
uma destas duas alternativas, contrárias: um fechamento decidido,
com o chamamento rigoroso à ordem c unidade; ou, havendo essa di·
vcrgência aguda no momento decisivo, a procura de um candidato
civil mais ou menos neutro, saída para evitar a disputa interna.
Para esta alternativa, contribuíram certamente aqueles militares
já preocupados com o eventual desgaste das Forças Armadas depois
de tanto tempo na posição dominante na cena política. E já se sabe
de pelo menos um civil que ostensivamente é candidato a essa missão
de ocupar o cargo com o objctivo de recompor a harmonia no
sistema c na Nação. t!. o Senador Magalhães Pinto, que julga ter todo
o apoio necessário na sociedade civil, inclusive, das oposições, para
chefiar um governo de transição, levando a termo a plena normali·
zação politica.
Mas, embora politicas e observadores lembrem que o Senador
nunca foi ingênuo- "não entraria assim se não tivesse esquema na
área militar" -, nem ele nem outro civil teriam qualquer possibili·
dadc se a sucessão se estivesse definindo neste momento. A idéia de
um civil na Presidência não circula entre militares, nem mesmo entre

"'moderados" ou

"cirúrgic~s''.

para os quais só um general na Presi-

dência poderia conduzir a normalização. Todos eles, afinal, são um
pouco "missionários".
Até o momento - isso é certo - os militares tratam da
sucessão como se fosse um assunto de sua exclusiva responsabilidade
c competência.
Mas há duas ressalvas a fazer. A primeira: por que o Presidente
foi tão duro no discurso nos generais cm que praticamente exigiu que
não se tratasse de sucessão? O Presidente teria reagido com excessiva
veemência a um problema ainda menor? Ou a sucessão estaria tão
adiantada, a ponto de já colocar o risco de divisões? A segunda é a
observação de um empresário paulista, que já trabalhou cm admi·
nistraçõcs federais c estaduais anteriores. "Politica, diz ele, muda cm
24 horas e as coisas estilo mudando muito neste Pais. Os militares
cstiio dentro dele".
O ALTO COMANDO DO EXtRCITO
I) Ministro do Exército: Gcncral·dc·Exército da reserva remu·
ncrada Sylvio Couto Coelho da Frota, 66 anos.
2) Chefe do Departamento de Material Bélico: General-de·
Exército Euler Bcntcs Monteiro, 60 anos. Vai para n reserva rcmu·
ncrndu no dia 25 de março deste ano, quando completará 12 anos de
generalato;
3) Chefe do Estado·M nior do Exército: General-de-Exército
Fritz de Azevedo Manso, 64 unos de idndc. Vai para a reserva rcmu·
ncrnda cm 25 de novembro deste ano, quando completará 12 anos de
generalato;
4) Chefe do Departamento de Engenharia c Construção:
General-do-Exército Venitius Nnzarcth Notare, 61 anos. Vai para a
reserva remunerada cm 25 de março de 1978, quando completará 12
'Unos de generalato;
·
5) Comandante do 11 Exército (Silo Paulo): Gcncrnl-dc·Exér·
cito Dilcrmundo Gomes Monteiro, 63 unos. Vni para n reserva rcmu·
ncrudu em 25 de novembro de 1978, quando completará 12 anos de
gcncruluto;
6) Chefe do Depurtumcnto de Ensino e Pcsquisu: General-de·
Exí:rcito Aricl Puccu du Fonseca, com 61 unos. Vui pnru u reserva
rcmuncrudu cm 25 de novembro de 1978, quundo complcturá 12
unos de generalato;
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7) Comnndnntc do Ill Exército (Porto Alegre): General-de·
Exército Fernando Belforth Bcthlem, com 62 anos. Vai para a rescr·
vn cm 25 de novembro de 1978, quando completará 12 anos de gene·
rala to;
8) Chefe do Departnmento Gernl de Serviço: Gcncral·dc-Exér·
cito Tácito Tehophilo Gaspar de Oliveira, com 63 anos. Vai para a
reservo rcmunernda em 25 de novembro de 1978, quando completará
12 anos de gcneralnto;
9) Comandante do IV Exército (Recife): General·dc·Exército
Argus Lima, com 63 unos. Vni pnrn a reservo em 25 de março de
1979, quando completará 12 anos de generalato;
IO) Chefe do Departamento Geral de Pessoal: Gcncral·dc-Exér·
cito Carlos Alberto Cabral Ribeiro, com 61 unos. Vai para a reserva
remunerada cm 25 de mnrço de 1979, quando completará 12 anos de
generalato; c
li) Comandante do I Exército (Rio de Janeiro): General-de·
Exército José Pinto de Araújo Rabello, com 62 anos. Vai para a rc·
serva remunerada em 25 de março de 1979, qunndo completará 12
anos tlc generalato.
ParticiplN11 ainda nns reuniões do Alto Comando, mas sem di·
rcito n voto, o Comnndantc·Gernl da Amazônia, General-dc-Divi·
são Euclydcs Figueiredo, e o Secretário-Geral do Exército, General·
de· Divisão Arnaldo Caldcrnri.
OS MILITARES ABRIRÃO MÃO
DOS PODERES DO ATO?
Pode-se dizer que os militares estão, neste momento, procuran·
do um meio de encerrar o per!odo de Governo diretnmcnte controla·
do pelas ForçnsArmadas?
Isso não é exalo- responde um general de quatro estrelas, hoje
na reserva, depois de ter ocupado posições importantes na carreira.
Não estão pensando cm voltnr aos quartéis. Pelo contrário, já
abriram a sucessão - observa um dirigente político, que tem livre
trânsito entre os chefes militares históricos.
Ainda não se formou a opinião de que as Forças Armadas de·
vem retirar-se para evitar maiores desgastes. Não é essa a tendência
do momento - comenta um empresário de São Paulo, com a segu·
rança de quem mantém conta tos regulares em áreas militares.
Mas o empresário completa sua opinião: do modo como evolui
estn dificil situação política, podem ocorrer mudanças decisivas cm
24 horns. E: possível que de uma hora para outra se forme a tendência
favorável à volta aos quartéis.
O dirigente politico pensa que as pressões dos diversos sctores
dn Nuçiio- empresários, Igreja, políticos, intelectuais, imprensae mais a pressão que vem do exterior poderão criar um clima favorá·
vel •:à desmilitarização", Para um Senndor do MDB, é impossível
que os militares não se sensibilizem com a pregação incessante em fn·
vor da democracia, já aceita por quase todo o País.
O general concorda num ponto: us Forças Armadas têm que ser
conquistndns pnrn um detcrminndo programa, sun opinião tem que
ser ganha. Como? Do mesmo modo como ocorreu cm todos os
momentos cm que as Forças Armados intervieram na ccnn política,
responde o militar: pcln doutrinação, pela prcgnção político feita
ntravés da imprenso, dos partidos, das demais instituições socinis,
O gencrnl, particulnrmentc, considera desejável a ins·
titucionnliznção. "1: preciso dar estabilidade poUtica no País observo. Afinnl, estamos nesse regime provisório há 13 unos.
Começn a prejudicar o desenvolvimento". Para o general, o Exercito
serin bnstnnte suscetível n umn pregação nesse sentido, desde que
ficnssc claro que o restabelecimento do regime democrático se durá
cm etnpas e conforme certns garnntias. Procurando exprimir ns opi·
niõcs que ouve dos companheiros de farda c recorrendo no seu
profundo conhecimento do pensamento militar, o general ncreditn
que seriam necessárias três gnrnntins básicas.
SEM REVANCHISMO
Os militares esturiam dispostos u uceitar 11 aLertu• .. de um
processo de plcnn normuliz:tçi\o, inclusive com u futunt ':1nlinnçil.o
dos instrumentos de exccçào, caso o novo regime gnrnnlis ."
I) A manutcn,:,o da pollticu dc.desenvolvimcnto;
2) Que nilo haverá nmcnçu comunista;
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Que nõo huvt:ril revunchismo contra os militures que exer·

cr.:ram ~~s mnis di versus l'unçõr.:s no regime dos últimos unos.
Item rwr item. o general udmitc que o primeiro é bustuntc vugo,

Truw-sc, nu verdudc, de ganhur udesi\o puru um determinudo progra·
nw de dcs~:nvolvim~nto.
O segundo é suficientemente claro. mas admite alguns comentá~
rios, Oficiais dcdicudos uo estudo du vidu milítur disseram que o
Exército scmrrc udmitiu u esquerda não·comunistu, espccilicumcnte
us tcndi:ncius politicas socialistas c trnbalhistns. Muitos acreditam
que o "grosso da tropa" muntêm essa opiniiio, uindu que o ••pes~oul
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A ANISTIA, UMA PROPOSTA
EM DISCUSSÃO
isso só tem umu soluçtto, comenta um dos principais lideres
civis do Movimento de 64, Tratu·sc de buscur a pacincaçào nacional,
"p:tssar uma esponja cm todo o passado, perdoar o pessoal de untes
c depois de 196.!". Uma anistia geral, o que significaria: "Daqui para
trits. cst;i tudo liquidado c acubado, Começamos de novo",
Entre alguns militares, ouviu-se falar de "conciliação nacional",
nws não ficou claro se :1 tese se referiu n umu ampla nnistiu, ou u um
cntcrldimcnto entre os que: estão nu ativa neste momento, cm busca
de uma reforma politico-eleitoral. Nas diversas entrevistas, apenas
uma vez um corond comentou, quando se referia nos episódios cm
torno do enterro de João Goulart: "J:í pensou se fosse cm Porto
Alegre? Que multidão se reuniria. Nüo pode continuar essa divisão
no País. É preciso deixar voltar todo o pessoal".
Mas lambem se ouviram críticas à proposto de anistta, E intei·
rum ente desneccssi1riu, comentou um general, o mesmo que se mostra preocup:tdo com o roteiro para a normalizaçilo institucional.
Primeiro. disse, porque nuo é passivei anistiar subversivos, os ter·
roristas. Quanto aos demais, os lideres políticos cassados, por excm·
pio, nüo hit necessidade: os prazos de cassuçüo vüo chegando no fim,
normalmente, sendo inexpressivos os casos mais recentes. Aqueles
condenados por crime contra a Segurança Nacional- não sendo ter·
roristas- também jit estüo quase todos livres. As penas nüo foram
longas, hii poucos processos ainda cm julgamento, Quanto aos exila·
dos - comentou - estão nn mesma situação: ou são terroristas,
membros ati vos de organizações que buscavam a luta armada - c
neste caso não podem ter benefícios- ou não o são, e então resta·
lhes esperar o final dos processos, como os outros que ficaram.
Enfim. conclui o militar, não há anistia a dar. Restam as rcstri·
çõcs impostas pela lcgislaçüo de exccçüo a todos os punidos pelo sis·
tema. tenham ou não cumprido suas penas. É o caso das inelcgi·
bilidades que atingem todos os cassados depois do período de cus·
sação, mas isso scriu resolvido no quadro da reforma constitucional
t: nu revisão dtts leis de; cxceçào.

de inl\mnuç""· de pouco molcjo, nilo compreenda bem cssu distin·
çoo entre esquerda c comu~smo"- conforme comentou um oficial
que conhece bem os serviços de informaçuo. O problema é o papel de
prcdominünci:1 Hssurnido pelo "pessoal de informução'\ mas isso
tcndcriuu desaparecer uma vez iniciado o processo de normalizaçuo.
O terceiro item parece decisivo. O Exército não vai tolerar um
••procc~so do i'!!g.imc militur". Nem processos polrticos -·como seria
0 caso du inv~:sti!;mc;iio sobre: violação de: direitos hum unos - nem
revisõe-s otdministrativus. Nem retaliações, nem rcvanchismo- disse·
rum militHrr.:s consultudos,
A cussuçiio de dois vc:re:tdores gaúchos - exatamcnte por
dc:nunl.!iarc-m torturus -(e os recentes episódios nas relações com os
EUA) conlírmurum m:IÍs uma vez a suscctibilidadc do sistema a esse
ussunto. O Scn:tdor Mmcos Freire notou, umu vez, que se a instituiçüo- :ts Forças Armadas- nüo se considera toda ela responsável c
comprometida com o que possam ter feito alguns do seus membros,
cm ;dguns s~.:tores, não dc:vc:ria temer uma umplu investigação sobre
csst:s cotsos de víol:u;iio dt: direitos humanos. Uma tal investigaçãoconcluiu - soria to m~smo a melhor forma de proteger a honra da
instituição. .
Mas nu<l, respondem lideres ligados ao sistema. E comentam:
qualquer ~.:vcntu:tl n:visllo deverá ser "~ussunto interno e reservado''
das forças Armadas. Um processo público que fosse- dizem- se
tornaria imediatamente um processo de acusaçüo contra todo o regi·
me ••c adeus abertura'",
O ponto ó delicado, na medida em que amplos selares du oposi·
çuo- incluindo os qu~ nüo pertencem ao MDB- têm reclamado
TREINAMENTO DE DEMOCRACIA
uma profunda c definitiva investigaçüo acerca e todas as denúncias
Pois c claro que a normalização, conforme o roteiro proposto
de violações de direitos humanos, assunto que também sensibiliza
por esse militar, exige uma ampla e cuidadosa reforma constitu·
purticulurmcntc instituic;õc:s e governos estrangeiros.
cional, por cUlpas. Uma primeira fase, conforme opiniões ouvidas
Esta reportagem foi escrita com base no depoimento de 17 oticiuis - com muita freqUência, seria a abertura do quadro partidário, pcrmi·
inclusive cinco sencrais, sendo três de Exército (um na reserva) - toaos eles tindo·sc inclusive a criuçüo de partidos socialista e trabalhista.
cientes de que os repórteres estavam colhendo informações que permitissem
A fase seguinte seria a realização de eleições com esses partidos
compor um quadro du opinião militar acerca dos principais acontecimentos do -sem "leis Falcão" c com oportunidudes iguais para todas as agre·
Pars. Foram feitas cntrevistas cm cinco capitais, com oficiais de diversas puten· miuçàcs- constituindo-se um governo com base nos resultados dcs·
tes c vuriudus opiniões. Pretendeu-se selecionur nomes significativos: oficiais se pleito. Seria uma espécie de governo de transição, uma etapa na
que reunissem bou c abundante informaçüo, que exercessem algum tipo de lide· quul ns Forçus Armudas ocupmium um ••quarto poder'\ uma posirança ou representassem umu tendência importante. A amostra provavelmente çüo qu~ lh~s permitiss~ ucompunhur o cumprimento daquelas três gn·
t: representativa, embora se deva levar cm conta a ressalva de um cmprcsllrio c rantias {politic:t de desenvolvimento: combate no comunismo: veto o
ex-ministro, que costumuvu falar para militares: '0 Exército ê quase impene· qualquer r~vunchismo contra os militur~s). Esse "quarto poder" trAvei. Sube-se que existe cstu ou aquela tcnQênciu, mas muito dificilmente se comenta o gener:tl- poderia ser exercido pelo próprio presidenteconseguirá determinar qual u predominante". Mesmo porque- acrescentc..sc se fosse um militar- por um Conselho de Estudo ou mesmo pelo
_boa parte dn tràpu, u que está nos quartl:is, não no governo, não tem a poU· Alto Comundo, sempre conforme disposições legais expressas.
Enfim, não faltariam fórmulas para dispor esse arranjo, O essen·
tica- uqu~stilo do regime- entre suas preocupações prioritárias,
Estu reportagem não guardu u prctcnsilo de ter rompido a barreira do ,cial, diz o militllr, ó que tiS Forçus Armadus possam ter esse "quarto
impenctrúvel. Mus c:spcru ter contribu(do pura mostrar tendências c linha3 de poder" it disposiçuo. "uté que se ucostumcm com o novo regime
democrlttico", utê que verifiquem que nilo h:\ umcuçu de dcbuclc
pensamento, permitindo uma melhor vi silo do quadro poUtico nacional.
Os nomes dos entrevistados nüo podem aparecer por razões óbvias, O nuclonul. Seriu umu espí:cie de ''treinumcnto de democracia~', que
militur só pode d11r entrevista formal com aut'orizuçilo do superior c sobre te· t~rminuriu com 11 cxtinçito do "quurto poder",
1

mu militur cspecfflco. Ocorre que hoje a opiniilo militar é decisiva para assuntas que, longe de serem especificamente militares, interessam a toda u Naç~o.
Mus sobre esses ussunto~, o militar nilo pode falar. Decide, faz, mus nilo fula.
O que rescrvu à Nuçilo seguidas surpresas c alguma perplexidade.
Estu s.:gundu mutt:riu da sêric ''A encruzilhada bra!iileira" procuru r~spon·
de: r t1 questiin lcvuntudu nu primeira, sobre 11 posiçUo dos militares nu busca de
umu soluçilo puru o impussc institucional. As entrevistas foram conduzidas pc·
los repórh:res Ludo F/11vio Pinto, Sergio Mottu Mcllo c Carlos Alberto Surdcnberg, que coordcnou c escreveu o texto limai.

FALTA A DECISÃO
Nilo poucos lideres civis - d11 situação e du oposição m11nifcstarum simputiu pclu idéiu c muita satisfação por saber que se
começa u pensur nesse tipo de roteiro. Mas todos insistiram nu neccs·
~idudc d~ unistiu, uindu que scletivu. (Sube·sc que os militares fazem
restrições l1 uni~tiu geral porque:, c:ntre outras coisas, isso permiti riu
que os óficiuis ufust11dos cm 64 voltassem à Cllrreiru com todas us pro·
moções regulur~s u que t~rium tido direito.)
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De outro lado, os lideres civis acentuaram sempre que o proccs·
so de normalizaçuo só pode ser colocado cm marcha a partir de uma
dccisuo tomada dentro do sistema. A questão fundamental é esta,
observou um Senador do MDB: o sistema- militar·burocrâticocstâ ou não disposto a abrir miio do arbítrio? Se cstâ, "vamos todos
conversar c nuo faltarão as fórmulas para a normalização, pacifica,
sem retaliações". Se nilo está, só resta continuar a pregação pela
democracia.
Pode ser um impasse: uns querendo antes garantias prévias,
outros reclamando antes a decisão. Mas parece que as oposições
vigentes nil() têm- na maioria- manifestado intuitos vingativos. E
existe o consenso de que nada se faz sem a decisão de quem controla
a poder: o sistema militar.
Isso recoloca o tema inicial desta reportagem: os militares estiio
preparados para abrir mão dos instrumentos de exceçiio?
ENTRE ALIBERDADE E O PODER DO CHEFE
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tem-se queixudo de criticas que reputa injustas e do comportamento
da imprensa, que não estaria dando atenção c destaque para os fatos
positivos.
O CHEFE DECIDE
Se fosse, porém, um simples caso de ressentimento, não haveria
dificuldades de solução. Mas não é assim: a questão envolve o poder
e o espírito militar. O Presidente não pode ser criticado porque é o
chefe, c quando ci chefe decide, o debate está encerrado: todos têm
que segui-lo.
Um oficial explicava por que motivo os militares não podem dar
entrevistas: quem fala é o chefe do Exército, o Ministro, quando o
chefe quer alguma opinião sobre um determinado assunto, ele a
solícita a quem julgar mais capacitado; c também pode destacar um
determinado oficial para falar- dar entrevista- acerca de um pon·
to específico. e: solicitada a opinião ou dada a liberdade de palavra
cm condições claramente definidas. Os convocados devem limitar-se.
a falar apenas sabre o tema que lhes foi dado e não há nenhuma
obrigação de que suas opiniões sejam acatadas. O chefe decide.
De certa forma, essa consciência do chefe c esse espirita militar
foram transpostos para as relações entre o sistema e a Nação. Por
isso, talvez, os militares tenham tanta resistência à politica, campo
onde não há propriamente exercício de ordem unida, os partícipan·
tes, cm condições normais, tomam a palavra quando querem e tra·
tum do tema que melhor lhes parece, não raro para criticar decisões
tomadas pelo Governo. Ao espírito militar, isso parece rebeldia atitude "derrotista e impatriótica", como o Presidente disse dos que
criticaram o programa de racionalização do uso de combustíveis.
No nível do poder ressalta outra vez o conceito do chefe. Dizia o
general missionário: "A liberdade tem que ter limites. Em toda parte
é assim. Tem que ter o chefe, a autoridade a dizer o que pode c o que
não pode, o que está certo, o que está errado. Como na família, o che·
fc, o pai diz o que pode, o que não pode".
Só é possível chegar a essa conclusão quando não se leva em
conta a questão anterior: qui:m escolhe o chefe? Quem constitui o
Estudo?
"Nós os militares, dizia um oficial, somos formados de modo a
saber que sempre haverá um chefe, que sempre haverá alguém
mandando em nós", A hierarquia.

Um outro gencral·de·exército, este ainda na ativa, propôs um
outro roteiro para a tentativa de resposta. Segundo sua classificação,
hã duas correntes principais no Exército: a "missionária" c a
..cirúrgica". Ambas admitem matizc:s, às vezes bastante acentuados,
mas basicamente os "missionãrios" atribuem ao Exército a tarefa (a
missão) histórica de construir a grande potência. Isso significa: os
militares não podem deixar o .controle do barco, enquanto a missão
não estiver integralmente cumprida.
Jâ os "cirúrgicos", embora também antevejam o futuro de
grande potência, não pensam que o objctivo só possa ser alcançado
por via de controle militar. Entendem que as Forças Armadas devem
intervir apenas nos momentos de crise, restabelecer o equilfbrio c
abandonar a posição dominante na cena politica assim que a Nação
retomar seu ritmo normal de desenvolvimento.
O general não soube ou preferiu niio dizer qual a linha pre·
dominante hoje. Mas não evitou incluir-se entre os "cirúrgicos".
Comentou: "Por que ter medo das liberdades politicas? Não vai ha·
ver badcrna".
E parecia estar falando para companheiros de farda, talvez tcn·
tando convencer "missionãrios". e: que se estes constituem a tendên·
cia predominante, não existe a menor possibilidade de abertura nos
próximos anos: todos concordam que o Pals estã anos distante da
condição de grande potência.
O "MISSIONÃRIO" QUER MAIS RIGOR
Durante as entrevistas foi possível encontrar "missíonâríos",
dois particularmente, um deles general ocupando importante
Certamente por isso, esses militares tendem a desclassificar a te·
comando,
se segundo a qual a sociedade civil deveria funcionar de outro modo:
com os cidadãos escolhendo o governante e dando a ele os limites c
UM CIVIL?
critérios com que exercerá o governo. "Isso é lirismo"- observou o
"Citc•mc um líder civil de capacidade e com moral" - desafio~ oficial missionário- "tem que ter a autoridade".
esse general, quando perguntado sobre a possibilidade de um civil na
Assim, nua há nada a reformar, nem aberturas a fazer. "Que é
Presidência da República,
O general sente-se até ofendido com a pergunta. "Por que não que tem demais no Ato cinco? Me diga: no que o Ato cinco atrapode ser militar"?- essa é a sua primeira reação. E. passa a contar palha?" - perguntava insistentemente o general. Na sua lógica
como, em 64, as Forças Armadas hesitaram diante dos apelos feitos exemplar, o Ato é um instrumento do chefe, o único que pode decidir
de sua utilização, E para o oficial, o Ato e os poderes que dele decor·
pelos civis para intervir no processo político.
"Nós pensávamos: mas será que vamos mesmo ter que sair? Va· rem tem sido' aplicados da forma correta: para coibir os abusos na
mos ter que deixar o quartel c tomar conta de tudo?" - c o general sociedade civil. Por exemplo: o cxerclcío da censura.
"Veja as novelas de televisão- comentava o oficial. Em todas
vai descrevendo uma situação na qual as Forças Armada~ - a
contra·gosto c constrangidas- finalmente assumiram uma missão elas, não hã mulher que preste, silo todas vagabundas, Estâ certo des·
truir assim um valor_ bâsico, o dn famrlia, representada pela milc,
para a qual os civis mostraram-se incapazes.
Eis porque não poucos chefes militares rejeitam de plano as pela esposa?" Prosseguia: "E quando o governo censura uma dessas
criticas ou reivindicações de abertura feitas de fora do sistema, novelas, os jornais fazem um escândalo, pinta a coisa como se fosse
Sequer examinam seu mérito, mas simplesmente desclassificam os au· uma barbaridade".
O oficial está convencido de que a imprensa age "de moao
tores, Nilo têm o direito de fazer nem uma coisa nem outra, e se as
fazem, a intenção nu o é patriótica.
uniforme" em certos assuntos, pensa que pode haver uma campa·
O general assim falava do Presidente Ernesto Geísel: "0 homem nha, mas concede o ~cncficío da dúvida quanto aos motivos: "0 que
se mata de trabalhar, dedica todo seu esforço à Nação. De vez em explica isso? Ingenuidade ou má-fé?" Entre outras coisas, o militar
quando, porque ninguém é infalfvel, pode cometer um erro. E saí declara-se disposto a "provar" que só se fala em direitos humaos
todo mundo de pau, nos jornais é aquela gritaria. Estd certo?"
quando a vitima - ou suposta vitima - está entre os subversivos.
ll o comportamento de quem se sente injustiçado. O sentimento 'Mas foi a subversão que começou a violência ..Nós apenas reagimos,
de quem está certo de estar dando o melhor de si, num trabalho Mas disso ningu~m fala"- diz o oficial, rccomendundo que se faça
pesado pura o qual foi convocado, e não vê o reconhecimento de uma "nndlise fria c descompromíssada" do noticiário para ver quem
quantos são os beneficiários desse esforço, O Presidente, ele mesmo, tem razno.
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VOTOS CULPADOS

Para o .. missionário", enfim, o sistema funciona muito bem. Assim como não vê nada demais no Al·5, considera perfeitamente
natural que o presidente da República seja escolhido por.dccisilo dos
Altos Comandos. Na entrevista, o general foi bastante explfcito ncs·
se ponto: acha que não hã problema algum conr- esse processo de
escolha, primeiro porque "não existe nenhum !!der civil em
condições". O segundo motivo é posto como um desafio: "Diga-me
o nome de um bom presidente que tenha sido·cJeito". E cita logo, é
inevitável, o nome de Jânio Quadros, "o grande responsável por
tudo isso, c que teve aqueles milhões de votos". É parece que os
milhões de votos são todos rosponsâvcis pelo desastre.
A presidência da República- diz, repetindo o general Ernesto
Geisel- agora é missão, que não se pleiteia, mas para a qual se é
convocado. Colocado diante da objcção de que muitos pleitearam c
alguns até conseguiram, o general não contestou. Evitando a
resposta direta, comentou vagamente: "A Presidência, aquele traba·
lho, como pode alguém querer?"
Porque é ilusório pensar que existe uma rigorosa identidade de
pontos de vista entre os militares. Há, normalmente, unidade de
comportamento: a hierarquia, a disciplina, a unidade cm torno do
chefe. Quanto à doutrina, hã três fatores a considerar: um senti·
menta nacionalista (mais propriamente patriótico, porque nilo se
trata de um projeto político explícito); o anticomunismo; a idéia'.dc
construção da grande potência. Esses três pontos permitem inúmeras
combinações politicas, às vezes dentro de uma mesma corrente.
INQUIETAÇÃO NA AMAZONIA
O Exército na Amazônia, por exemplo, é mais "missionário" do
que qualquer outra coisa. Julgn·sc uma verdadeira agência de dcsen·
volvimento, com a missão de comandar o processo de ocupação da
região. E muitos militares começam a pensar que, sobretudo neste
governo, estão perdendo a dircção do processo, transferida cada vez
mais às grandes empresas, inclusive estrangeiras. Nn Amazônia, par·
ticularmcntc, esse tipo de problema é mais agudo: ali, as questões de
soberania envolvem diretamcntc a posse da terra c das riquezas
minerais. Sabe-se que militares têm acompanhado com atenção a pu·
blicação de artigos que tratam desses temas.
Nota·se jâ uma separação entre o que pensam os militares c o
que realiza o governo, sem que isso se torne um movimento de oposi·
ção. A disciplina i: firme. Mas há queixas c incompreensão quanto a
muitas atitudes do governo. Como cm toda parte, os militares da
Amazônia também acham que "os atunis partidos nilo têm qualquer
representatividade c que os polfticos, muito corrupt~s. estão presos
ao passado". E pura que fazer eleições nesse quadro? - perguntou
um desses militares, mostrando-se ainda mais perplexo pelo fato de o
governo recorrer "a políticos que deveria ter eliminado" para vencer
um pleito tão viciado,
Com as tendências nacionalistas acentuadas pelo trabalho na
região, a oficial idade jovem vi: com apreensão o atunl processo de
ocupação e seus efeitos sobre a segurança c parece inquietar-se com a
presença de oficiais mais graduados na dircçilo de grandes compu·
nhias instaladas nu itreu.
Não acham, portanto, aqueles militares que o sistema está
funcionando bem, Mas por falta, nilo por excesso. Também mora·
listas, pensam que a Revolução não promoveu as grandes reformas
prometidas e entre estas nilo incluem, pelo menos não prioritn·
riamente, a redemocratiznção. Ao menos por ora, nilo vi:cm a menor
possibilidade disso, quer pela "carência de politicas", quer pela
necessidade de trabalho duro c disciplinado pela construção da gran·
de potência.
Isso uindu niio se traduziu num programa, mas o terreno 1: fértil
puru alguma espécie de nusserismo.

As dtul. •. rimcirus matérias desta série procuraram mostrar os
:'l sistema que nos governa e qual o pensamento domi·
monte na, .:.tituiçiio que o sustenta, us Forças Armadas. Esta terceira
reportagem fula do Governo Geiscl, particularmente da administra·
ção du politica cconômicu, cujos resultados influem dirctnmcnte no
impasse~
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quadro politico nacional. Os êxitos na economia fortalecem o Go·
vcrno c podem fazer esquecer problemas cm outras áreas- as' rcstri·
çõcs politicas, por exemplo - conforme se verificou durante os
longos anos de crescimento acelerado, inflação controlada c orça.
mcntos equilibrados.
Inversamente, o malogro c ns atribulações de uma adminis·
tração fazem crescer as queixas contra o Governo, reduzem sua base
de apoio, complicam sua situação politica. O desempenho do Go·
vcrno Gciscl nestes três anos aproxima-se mais desta segunda alter·
nativa.
, Planos extraordinár.ios que são logo suspensos por falta de rc·
cursos; problemas simples que se tornam graves pelo atraso das ·sÓiu·
çõcs; decisões de Governo, conflitantes; ministérios, empre•as esta·
tais, autarquias, agindo cada um conforme sua pró.pria lógica (ou
falta de lógica), como se fossem repúblicas independentes,
Essas as principais criticas que os repórteres ouviram de empresários, politicas, economistas. São também as queixas ouvidas nos
diversos órgãos do"Governo, tão frequentes que, às vezes, parece que
toda gente passou-se para a Oposição, As reportagens silo de Carlos
Alberto Sardcnbcrg - coordenador c autor do texto final Ethcvaldo Mcllo Siqucira e Sergio Motta Mcllo.
3 bilhões cm 1974, cin conseqUência da crise do petróleo. Esses
três bilhões, que deveriam ser cobertos com entrada de capital
estrangeiro;, representavam àquela altura 5% do Produto Interno
Bruto. O Ministro perguntava se o Pais poderia receber todo aquele
dinheiro, sem cair no Hexccsso de endividamento'\ ou "no endividamento em bola de neve".
Apresentou então vârios cálculos para conc.luir: "ns projcçõcs
mais desfavoráveis situam a relação divida Jlquidajcxportaçõcs cm
1,18 no' final de 1974 c cm 1,78 no final de 1978. (Divida liquida~ a
dívida bruta menos as reservas). Esses parâmetros garantem uma sol·
véncia ··externa bastante tranqUila, mesmo cm hipóteses bastante
ingratas quanto à conjuntura mundial".
Ao longo do ano, o Ministro teve que ir corrigindo suas cstimatí·
vas, elevando o déficit cm conta corrente para 4, 5, 6 bilhões de dóla·
rcs. E acabou sendo de 7,12 bilhões. ConseqUentemente, foi preciso
também ir alterando quase a cada mês a estimativa para a relação
entre dívida, exportações c reservas. Ainda cm setembro, mesmo mês
do lançamento do 11 PND, Simonscn observava: "Conseguiremos
cobrir o déficit corrente pelo ingresso autónomo de capitais de risco
·c de empréstimo, sem tocar nas nossas reservas cambiais (de 6,4
bilhões). ~óbvio, porém, que teremos um acréscimo ponderável de
nossa dívida externa liquida, da ordem de 4 a 5 bilhões de dólares.
Essas cifras nilo nos devem assustar, pois o mundo de 74 não é o
mundo de 73. Chegaremos no fim do ano com uma divida líquida
equivalente a um ano c meio de exportações, o que representa um
coeficiente satisfatório".
O Ministro ainda teve que fazer outras corrcçõcs, mas não
chegou aos números que cfctivamentc se realizaram: as reservas cal·
ram para 5,25 bilhões; a divida liquida cresceu 5,44 bilhões, indo
para I1,9 bilhões c equivalendo a um ano c meio de exportações,
cocficicn.tc estimado pelo Ministro cm setembro, mas já bastante
superior àprcvisilo original, de I, I8.
A ESTIMATIVA SEMPRE REVISTA
Em todo caso, o otimismo não faltava nessa cpócn. No final de
agosto de I974, Simonsen dizia: "De uma maneira geral, todas as
medidas bdsicns pura equilibrar us contas externas já foram tomadas
pelo governo c começa ri! o a surtir efeito daqui para a frente". Naquc·
la época, nem se fulavu ainda do depósito compulsório. Na verdade,
o ministro voltaria u repetir declarações como essa ao longo dos anos
seguintes, repetições que, obviamente indicam que as medidas nilo
têm surtido os efeitos esperados pelas autoridades, Ou, o que dá no
mesmo, que us autoridades nua têm avaliado com precisão o quadro
económico,
'Ainda no inicio de 1976, Simonsen inaugurou suas declarações
sobre o estudo du economia apostando com os repórteres do setor
que o déficit comercial do uno nüo passaria ae 800 milhões de dólu·
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res. Foi corrigindo, corrigindo e quondo ocabou o ano o déficit era
de 2,2 bilhões de dólares,
Nu última semana, o ministro voltou a gorantir que, para este
ano, o balanço de pagamentos estará sob controle.
Quanto ü infloçüo, dizia o ministro no pronunciamento de 21 de
murço de 74: "IÕ: certo que a crise internacionol de matérias-primas
exigirá o realinhamento de alguns preços internos, como o da
gasolina, os quais terão que ascender a um patamar mais elevado. Esses reajustes corretivos, porém, não poderão servir de pretexto para a
retomado de expectativas inflacionârias".
O ministro esperava pura 1974 taxos de inflação "compat!veis"
com a do ano anterior, entre 14 e 23%, conforme a capital. Também
aqui, pouco a pouco foi elevando essa estimativa, sem, porém,
perder o otimismo. Quando a taxa inflacionária chegou a 20% no
primeiro semestre, comentou: "Os primeiros meses de 74 representa·
rum um período atípico, tudo indicando que daqui por diante conti·
nuaremos a crescer em ritmo acelerado, inflação em nlveis satisfat6·
rios c mantendo o adequado equilfbrio no balanço de pagamentos e
no endividumento externo".
Mas houve depois, como os jornais noticiaram com freqUência,
muitos outros períodos atlpicos. Ainda nesta semana, a inflação
voltou a ser apresentada como o principal inimigo.
Naturalmente, comentum empresários e técnicos, o governo não
pode anunciar uma alta da inflação ou a iminência de uma crise. Mas
seus dados e estimativas devem ter um mínimo de confíabilidade,
como notava a Federação das Indústrias do Estado de S. Paulo, no
documento que enviou ao governo no inicio deste ano: u As dificulda·
des encontradas pelos condutores da política econõmica, nos dois
últimos anos, em atingir objetivos anunciai:los no início de cada ano,
em nada contribuem para reduzir o grau do incerteza que domina
hoje a economia brasileira".
O GOVERNO QUEIXA-SE DO GOVERNO
Pouca gente, no governo federal, gosta hoje de falar sobre o ll
PND. Mas menos gente ainda, fora do governo, quer ouvir falar do
ll PND. Quanto à situação aluai, é: curioso: os governantes tendem a
repelir as críticas e queixas dos governados.
Eis aqui trechos de depoimentos do trL'S ministros, um governador e três presidentes de companhias estatais, todos os quais pediram
para permanecer no anonimato, por razões que o leitor compreende·
rá:
"Será que yocés não percebem quanto 1: duro estar do lado de
cá, enfrentar as contradições internas do governo, a carência de talentos, a impossibilidade quase total de elevar o nível dos recursos
humanos da máquina burocrática, cumprir decisões irrealistas de
planos montados noutras épocas em clima de euforia, ou cortes· de
investimentos definidos com base em prioridades discutíveis?"
"Vejam que a parada não é mole, que vivemos suportando críti•
cas de empresários que viraram democratas valentes da noite para o
dia, de banqueiros que criticam os tecnocratas e fazem pose de
humanistas, de setorcs privilegiados que não se conformam em redu·
zir seus lucros, de multinacionais que pedem a cabeça de ministros
porque seus projetes silo atingidos pelos cortes de investimentos
públicos, de políticos que nomeiam dezenas de parentes e cor·
rompem a administração de meia dúzia de estados."
"Compreendam que isto é o Brasil que herdamos, com proble·
mus que vocês não conhecem a fundo. Compreendam que os militares querem apenas consertar a casa e ajudar-nos a construir uma
grande Nução."
"Se a democracia fosse implantada umanhil, neste País, isto
viraria um caos e terlamos que voltar aos limites autoritários que
vocês tanto criticam. Mas nós podemos dialogar, como brasileiros,
como amigos, sem gravador, para que encontremos algumas saldas
viáveis c criativas,''
"0 sistema é burocrâtlco e militar. E é ditlcil escapar disso. No
Brasil e em muitos outros lugares, o autoritarismo é: a regra."
Tui ê o volume de queixas c reclamações ouvidas nos minislé·
rios, nus autarquias, nus empresas estalais, que às vezes dd a impres·
são de que o governo passou-se secretamente pura a oposição, sem
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que esta tenha ido ao governo. Ou então, de que hã vários governos,
cada um com seu caminho.
Não raras vezes o presidente do BNDE, a principal agónciu de
desenvolvimento do governo, foi surpreendido referindo-se à
administração federal com a vaga, mas significativa, terceira pessoa
do plural: "EI.. fizeram assim"; "eu penso que devia ter desacelero·
do desde 74, mus eles não concordaram". "Eles" é o governo, do
qual o BNDE é um instrumento importante. Mais incisivos do que o
presidente do Banco, seus técnicos dizem: "Isto aqui é uma república
independente, segue sua própria política".
O MINISTRO CONTRA SEU
SECRETÁRIO?
Essas "Repúblicas Independentes" existem às vezes dentro de
um mesm<TMinistério, situação criada pela decisão do presidente de
escolher os ministros c os secretários-gerais. Resulta que o secretáriogeral reporta-se antes à presidência do que ao ministro. Não raro,
um e outro recebem tarefas diferentes ou trocam programas diver·
sos. Todos se lembram do episódio exemplar ocorrido em meados do
ano passado, entre o Ministro Simonsen e o Secretário-Geral José
Carlos Soares Freire. Este, falando como homem de governo e do
~ inis~ério da Fazenda, apresentou projcçõcs segundo as quais a
mflaçao em 1978 ficaria entre 40 e 45%, valores bem superiores aos
que o Ministro costumava apresentar. Um dia depois, Simonsen
convo~ou_u imprensa, tendo o Secretário a seu lado, para dizer que
a~ proJeÇoes apresentadas por Soares Freire eram apenas projeções,
nao n expectativa oficial.
Talvez não fosse a. expectativa de Simonsen, mas era certamente
a d~ "pessoal da Secretaria-Geral", como costumavam dizer empre·
sános e funcionários, para distinguir da "turma do ministro". Com
tal divergéncia, o governo, naturalmente, não tinha expectativa alga·
mo. (Note-se de passagem, que as projeções do Secretário-Geral
eram as corretas, para azar de Simonsen e, m\Jito mais, do País.)
Mas o tema que interessa é este: mantendo e deixando que seus
diversos órgãos apliquem tantas politicas paralelas, freqUentemente
conflitantes, o Governo acaba não tendo política alguma. Como isso
pode acontecer'?
Mais uma vez, pode-se recorrer à sugestiva hipótese do pro·
fessor e empresário Celso Lafer: não existe no Governo Geisel um ór·
güo no qual as diversas facções da própria máquina governamental
- principalmente os tecnocratas da área econõmica - possam
acomodar suas divergências e encontrar uma politica comum.
Para o professor, o Conselho Monetário Nacional desempenha·
va esse papel até o Governo Geisel, sobretudo no período Delfim
Netto. O CMN era integrado pelos Ministros da Fazenda (seu presi·
dente); do Planejumento (I• vice·presidente); da Indústria e do
Comércio (2• vice·presidente); da Agricultura, do Interior; pelos
presidentes do Banco Central, Banco do Brasil, BNDE e BNH; por
quatro diretores do Banco Central e por outros dois membros sem
vinculação a órgãos oficiais. O presidente do Conselho poderia con·
vidar outros ministros, bem como representantes de entidades públi·
cus ou das classes produtoras,
Tudo considerado, os principais atores da politica económica
reuniam-se no CMN, que dispunha dos instrumentos necessárioso orçamento monetário, sobretudo- pura orientar e acompanhar o
desempenho da economia. Tomava decisões sobre políticas industri·
ui, ugricolu, (fixundo preços mínimos, por exemplo), monetáriu, cum·
bial e mesmo sobre políticas institucionais, envolvendo, entre outros,
o Programa de lntegraçilo Social. Também determinava a política
habitacional, toda ela dependente do sisitema de financiamento
ordenado pelo CMN.
UM CASO DE CAR!:NCIA
DE TALENTOS
Naturalmente, observa Lafer, a força de Delfim Netto e seu ex·
traordinúrio gosto pelo poder representavam a! um papel importante. Mas a observação não permite a conclusão de que umu solução
seria a volta de Delfim ou a descoberta de um "novo Delfim" em·
boru muitos empresários e economistas entendam que uma dessas
alternativas teria impedido a ocorrência de inúmeros erros.
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É o caso da fórmula de corrcçào monetária a qual esta ligado
todo o sistema nnancciro nacional. A fórmula em vi~or no início do
Governo Geisel - notam empresãrios c economistas - havia sido
pensada pura uma innaçiio em queda e, necessariamente, deveria ser
mududu caso o ritmo da innaçuo voltasse a ser ascendente, como
ocorreu em 1974.
Mas o Governo hesitou e já no segundo semestre de 1974, as
empresas começaram a sentir os efeitos de uma correção monetãria
que se transformara numa esp~cie de caixa amplificadora da inflação
""cndente. O ano de 1975- segundo o empresário Dilson Funaro
-"foi infernal" para a indústria, que pagou juros de 50, 60%, ~xar·
cebados pda corrcção. Desde o início do problema, lembra-se o pro·
fessor Octávio Gouveia de Bulhões já propunha uma salda simples,
que era a de abater 20% do indice de correçilo encontrado a cada mês.
Mas o Governo demorou muito, até modificar a fórmula,
introduzindo o conceito de acidentalidadc. Em 1976, a corrcçilo jâ
foi de 37%, menor do que nos períodos anteriores, mas "incapaz de
eliminar os efeitos desastrosos da demora na alteração da fórmula"
-segundo notam empresários de São Paulo e Rio. Principalmente a
empresa privada nacional - comentam - foi duramente golpeada
pelos elevados custos financeiros de mais de dois anos seguidos. "O
Delfim, com certeza, teria mudado a fórmula cm um mês"- comentou um desses empresários, de São Paulo.
Ã observação de que a inflação tornou-se ascendente ainda no
período de Delfim Netto, que, ao invés de procurar ajustar a economia i1 nova situação, tentou agarrar os preços à base de estatísticas,
esse empresário comentou: "Mas o Delfim parece que enlouqueceu
nos últimos seis meses, com a iminência da perda do poder e com o
velll que lhe impunha o grupo do General Geisel. Acabou perdendo
a noçiio da realidade. Digamos então, o Delfim cm condições normais matav:t u charada da corrcção cm um mês'\
Mas só até aí. Esse mesmo empresário ressalva que nunca con·
cardou com a políticu de "crescer a lO% a qualquer custo" c afirma
que o Governo Gcisd colocou premissas corretas, como o fortalecimento da indústria privada nacional, o desenvolvimento da indústria
de base. prefcrcnci:llmcntc nacional, a distribuição de renda
"enquanto o bolo cresce"- enfim a preocupação com a qualidade e
a soberania do desc:nvolvimento.
Mas a conjuntura, a organização do Governo (ou desorganiza·
ção) c, por último, :1 carimcia de talentos parecem ter comprometido
esse bem intencionado c justo programa - cÓnforme a opinião
mujoritf1 ria dus pcssous entrevistadas pelo .. Estado".

Ano

1964
1965
1'166

1967
196M
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
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LIQUIDEZ INTERNACIONAL
(Milhões de Dólaru)
Dívida Reservas Divida Exporuçilet Relaçio C/D
Líquida
Brutu
(0)
(B)
(C)
(A)
1430
1,89
244
2942
2698
1596
1,53
483
2930
2447
1741
1,46
421
2956
2535
1654
1,92
193
3174
3372
1881
1,87
257
3523
3780
2311
1,62
658
3745
4403
2739
1,50
4108
5295
1137
2904
1,69
6622
1723
4899
3991
1,34
9521
4183
5338
6193
1,04
12882
6417
6465
7951
1.49
17165
5252
11913
8655
1,98
21200
4040
17160
10100
2,09
27600
6477
21123

a) A rclaçiio C/D em 1976 indica que o País precisaria de dois
unos c mais algumas semanas de exportnçuo para cobrir a dívida
b) Quando apresentou os dados até o ano de 1973, o Ministro
Sinwnsc:n. logo após assumir seu cargo, estimou que segundo us
projeçiics mais desfuvorúvcis u relaçõo, dívida lfquidufexportaçõcs
chegaria a 1,1 S cm 1974 e 1,78 cm 1978.

O PRESIDENTE E SEUS MINISTROS
O Gcnernl Ernesto Geisel pruticamente desmantelou o Canse·
lho Monetário Nacionul, reduzindo drasticumcnte suas atribuições,
c concentrou o poder nu !'residência da República, assessorada pelo
Conselho de Desenvolvimento Econômico. O COE ó integrado pelos
Ministros da Fazenda, Indústria c do Comércio, Agricultura e
Interior, tendo como Secretário-Geral o Ministro-Chefe da Secreta·
ria do Planejamcnto. Esta, que passou a ser órgão da Presidência da
República, era o antigo Ministério do Planejamento e Coordenação.
O Presidente pode convidar outros ministros e funcionários para as
reuniões do COE.
'Mas o novo Conselho não í: órgão de coordenaçuo c decisão.
um órgão que assessora decisões do Presidente e um instrumento
atraví:s do qual o Presidente orienta a atuação dos Ministros. Isso
está bem adequado no estilo do General Geisel: abrir o debate c
concentrar o poder de decisão final, pelu qual assume toda
responsubilidade. Os Ministros são antes obrigados a acatar as
decisões e tocar cada um, as suas tarefas.
Atribui-se a Delfim Netto o comentário: "Mil vezes ser Minis·
tro de Geisel, que assume responsabilidade por tudo, do que ter sido
Ministro de Médici",
Ocorre, porí:m, que essa pratica do Governo Geisel termina por
retirar poder de decisão - Poder Executivo - do Ministério,
mesmo nos assuntos menos importantes. Diversas fontes, civis e mi li·
tares, contam que os Ministros mantêm um ••temor reverencial"
diante do Presidente. Cada audiência parece ser uma sabatina: o
Presidente pergunta sobre tudo, opina sobre tudo, quer informacões
precisas sobre os menores detalhes.
Funcionários do BNDE afirmam que não poucas vezes os
documentos enviados para exame do Presidente da República vol·
tum, tendo nas margens todas as contas conferidas a lápis. No
Ministério das Minas e Energia c no Palácio do Planalto, obteve-se a
informação de que o Presidente fez questão de examinar c emendar
nuo só os estatutos como também o regimento interno da ltaipu
Binacional.
Diante de um Chefe tão minucioso, os Ministros temem ser
surpreendidos por uma pergunta que não possam responder, pela
solicitação de uma informação de que não disponham. Preparam-se
exaustivamente para cada audiência e, ao que parece, suspendem a
tomada de decisão atí: uma palavra indicativa do Presidente. Conta
um Coronel que costuma freqUentar um dos serviços do Palâcio do
Planalto: "Todo mundo lá morre de medo das broncas do
Presidente".

e

CADA MINISTRO NO SEU MINISTI!RIO
As opiniões se dividem quando se pergunta o que pode ter
determinado essa situação. Para alguns o Presidente não foi muito
feliz na escolha do ministério. (~ generalizada a opinião de que o
Ministro Simonsen não tem "vocação executiva", um "schollar",
um excelente economista, mas nu observação de um empreslirio
paulista, seu amigo, "acha que está fazendo um favor de ser Ministro
e nilo esconde essu impressiio de ninguém". Também é generalizada
a opinião de que Reis Velloso, o "protótipo do tecnocrata", não é o
homem certo paru a Secretaria do Planejumento, responsável pela
coordenação que tantu falta faz no Governo.)
Outros observadores entendem que a açiio abrangente do
Presidente Geisel, seu estilo de interferir em todos os assuntos,
necessariamente limita u iniciativa de qualquer ministério.
Em qualquer caso, pouca gente acredita nu possibilidade do
uma reforma ministerial, considerad:1 a demissão de Severo Gomes
um episódio de proporções limitadas. Ou porque o Presidente nilo
concorda com as criticas feitas a seus Ministros, ou porque, embora
achando que alguns deles niio silo propriamente os melhores, pensa
que podem fazer um bom trabalho, <ob orientuçilo, O fato é que o
estilo do Presidente de assumir toda responsabilidade revela também
um sentimento ufetivo de solidariedade paru com seus homens, a
disposição de sustcntã-los quando atacados.
E assim, cada Minísté'rio parecer seguir sua própria lógica, seu~
próprios assuntos, Conter a innuçilo e equilibrar o balanço de paga-
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mentes é problema do Ministro da Fazenda, como já sublinhou
recentemente, pc::lu menos duas vezes, o Ministro de Minas c Energia,
Shigcuki Ueki. Perguntado se os sucessivos aumentos de preço da
gasolinu e o "recolhimento rcstitufvcl" não eram in0acion6rios,
Ucki observou que talvez fossem, mas em todo caso .. isso é assunto
do Ministro da Fazenda". Quanto u Simonscn, comenta-se que
várias vezes disse que jú ••não aguentava mais" esses aumentos de
gusolinu.
No Recife, sempre que se levanta o assunto, cmpresdrios Jogo
contam o caso do "reflorestamento versus o fundo do Nordeste",
ocorrido no uno passado. Dizem que o Ministro da Agricultura,
Alysson Puullinelli, levou "uns estudos" c conseguiu convencer a
Presidência de que ia faltar dinheiro para o reflorestamento. E obte·
ve mais recursos dos fundos Oscais pura esse "seu setor". Só que
faltou dinheiro pura o FINO R - Fundo de Investimento do Nor·
deste, que é assunto do Ministério do Interior. "Foi preciso tirar
outra vez do reflorestamento c mandar para o FINOR. Mas entre
umu coisa e outra, o Banco do Nordeste chegou a ncar sem dinheiro
para pagar cheques", (Conta-se cm Fortaleza, sede do Banco, que
essa quase quebra da instituição foi impedida, principalmente
porque um empresário que tem acesso, por conhecimento particular,
ao Ministro Golbery do Couto c Silva, enviou um telex à Presidência
relutando o desastre.}
C)UANDOAS
DEC!SOES
ANULAM-SE
Os agricultores também têm o seu caso: é a história do subsidio
dos fertilizantes. Profundamente irritado com a série de fraudes praticadas em diversos Estudos, o Governo Federal resolveu suspender
- cm dezembro .,- o subsidio que concedia aos agricultores para a
compra de fertilizantes (pagava 40% do preço}. O Ministro Simonscn
jú em u favor da eliminação desse subsidio, c de qualquer outro, pois
os considera inflacionários.
O Ministro Paulinelli, ainda que possa concordar com o
argumento monetarista, ouviu dizer, dos agricultores, que sem o
subsidio o preço; de alimentos subiria muito. Mas tomada a decisão
de eliminar o benencio, decisão de Governo, Paulinelli aceitou-a c
até defendeu. Dias depois, porém, os agricultores chamaram-no para
mostrar que o preço dos alimentos poderia subir 200% ati: meados
deste ano.
O Ministro assustou-se c levou o assunto ati: o Presidente
Gdsel, que acabou convencido. Chamou então o Ministro Simonsen
e ordenou-lhe que encontrasse uma saída imediata, que naturalmen·
te não poderia ser simplesmente o restabelecimento só subsidio. Ou
poderia'? O fato i: que Simonsen passou a bola para o Banco Central
e dali saiu u idéia: o Governo passou a subsidi~r os juros nos nnan·
ciamentos pura u compra de fertilizantes. Eram :etc 18%, cairam para
zero.
M<tS se trat<\ do uma emergência, um expediente. Mesmo porque
não havia recursos previstos pura o Governo pagar esses juros. Fica
u expectutiva entre agricultores, u hesitação entre Técnicos c Minis·
tros, a desconlianç<t de que problemas administrativos como esse
possum comprometer as bous perspectivas do sctor. ugrícola.
Esses conflitos entre Ministérios, autarquias e empresas estatais
repetem-se incessantemente, nu proporção do extraordinário cres·
cimento do apnrelho de Estudo. O pessoal da PETROBRÁS diz que
não pode acelerar a exploração de petróleo porque o pessoal da
CACEX atrasa u liberação de guias de importuçilo de equipamentos.
O pessoal da CACEX, que. recebeu u turcfu de conter importações,
qüeixam-se da PETROBRAS c outras indústrius estatais, que não es·
tariam colaborando com. o Governo nu busca do equilibrio do
balanço de pagamentos. E cudu um reclama do outro, ucusundo-o de
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ditórias, mesmo num único cnmpo. Controlar imrort<~çõcs - pt:la
aplicação do despósito compulsório, por exemplo- é inllocionário.
O que afasta :1 contrudiciao? A resposta ~ unünirnc, entre ~.:rnpn:sú·
rios, burocratas, funcion(trios, economistas c políticos: a coordena·
çüo, a dcnnição das prioridades, a dicisiio explicita. Todos concordam que, faltando essa coordenação, enfraqueceu-se atrapalhado
num ponto: a combinação do debute (mais aberto) com a subordina·
çüo di reta da decisão nnul ao Presidente da República.

UM PLANO
PARA TODOS
OS GOSTOS
Isso cx~licu por que é possível fazer tantas leituras do 11 PND.
A parte às observações mais genéricas, quc poderiam scr aceitas por
qualquer governo- ··construir, no Brusil, um:1 ~ocicdadc desenvolvida,_ moderna, progressista c humana": - O Plano fixa estes objetivos setoriuis:
-Manter o crescimento act:!erndo dos l1ltimos anos.
- Reunrmar J politica de contenção da infl<~cito pelo método
gradualista.
-Manter em relativo equilíbrio o balanço de pagamentos.
- R~ulizur .politica de mclhorin da distribuição dt! renda, pes·
soai e reg10nnl. samultuncnmcntccom o crc~cimcnto cconômico.
-Preservar u estabilidade social c potític~t. assegurada a partici·
pacUo consciente das clusses produtorus, dos trahalhadorcs ..:, ~.:m ge·
ral, de todas as categorias vitais uo dcst:nvolvimcnto, nas suus dift:n·
rentes manifcstucões.
- Rculizar o desenvolvimento sem deterioração da qualidade
da vida e, em particular, sem devastucãQ do putrimôriio de recursos
naturais do Pais.
Em 1974, o balanço de pagamentos - analisam técnicos do
BNDE- foi colocado como problema número um e, dentro dele, o
petróleo como principal. ~urtiu-sc da teoria segundou qual u alta de
preços desestimula u demanda e tomaram-se mcdidus que encarece·
rum produtos de importação, inclusive u gusolinu.Mus ao mesmo
tempo, havia um forte programa de investimentos destinado a desenvolver a indústria de buse e dt: insumos estrati:gicos, promovendo-se
nova substituição de importações, u fortalecer u indústria privada
Nacional e, sobretudo u manter as altas taxas de crescimento. Todos
esses programas exigiam importações, que haviam sido encarecidas.
Como no caso da gasolima os preços altos não desestimulam o consu·
mo num Pu is acostumado à influçito, cuja população foi fortemente
estimulada u ter seu automóvel particular. Sem contar que hã trnnsportes indispensáveis movidos <t gasolina.

Em conseqUência. o problema número um gerou o número dois,
a innução. E 74 terminou com o balanço de pagamentos bem mais
desequilibrado do que esperava o Governo (déficit corrente de 7,12
bilhões de dólares}, com uma influção que foi além do patamar previsto (34%) e com boa taxa de crescimento do PJ B(9,6%).
AQUECER
DESAQUECER
AQUECER ...

Mus os dois dados negativos parecem ter preocupado o Govcr·
no. que iniciou 75 fortemente disposto u controlar a inflação, denni·
du como de demundn. Seguiram-se restrições uo crédito, e o dinheiro
ficou cadu vez muis caro, uti: que tuxu de juros foi afinal liberada,
problema grave num Puis em que us cmpresus vivem muis de capital
de empréstimo (70%} do que próprio (30%}, Purulclumente, aplicarum-se novas medidas de encurecimento de importações, que entre·
tanto nilo surti rum o efeito esperudo no balanço: o déncit corrente
ni'io cumprir "u dccisiío de Governo",
foi de 6,9 bilhões. A influçi\o foi relativamente eontroludu: u tuxu de
De f~11o. nos dois cusos, h;\ uma dccisiio de Governo: ucclcrur a 30% foi um pouco inferior ii do uno anterior. Mus o crescimento do
produção de petróleo, conter importações. E é mesmo frequente que PIB caiu pura 4%, futo que inquietou o Governo. Jd no segundo
ilecisucs de Governo, se tomndus cm termos absolutos, sejam contra· semestre de 1975, preocupado com o desuquecimcnto dus empresas
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no primeiro scmt:strc, entre oum1s coisus por cuusu do probh:ma do
crédito, o Governo rt:cstimulou~as com cncorncndus c recursos.
C chcl;lanlos :1 76 corno UovcrnoJ considerando, logo nos primei·
ros meses, que u economia cstuva supcraquccida. As pn:scrições fonlm m~ mcsnHis- restrições uo crédito- desta vez acrescida de cortes nos progrumas de investimentos do Go\lcrno. E us importações
aind~1 di ncultndus viu ncr~scimo de custos.
Os resultados :tind:1 niio foram os esperados: o produto cresceu
K,S%, puru surprcsu _do próprio Governo, (Simonson disso ~uc preferiu ter crescido menos, com alta de preços m.cnos acentuada): u
inl1uçiío soltou-se, chegando u 46% c o déficit corrente está sendo i:Stimudo cm torno de 6,1 bilhões ·de dólares, com numa queda de apenas
900 milhões a I bilhão cm relação aos anos nnteriores.

COMÉRCIO EXTERIOR
l6r---------------------~

14~----------------------~
12,6~!'>

As rcsorvus porém, voltaram 11 subir- de 4 bilhões de dólares
cm dezembro de 75 para 6,47 bilhões - gntças principalmente à
cntrad:t de empréstimo em moeda nos dois últimos meses do ano (1,5
bilhões de dólares em novembro e dezembro). A contrapartida foi o
numcnto da dívida, além de protestos de algumas indústrias nacionais, pois os crnprí:stimos vieram vinculados à compra no exterior
de equipamentos jú produzidos no Pais.
O que nos rescrvn 1977'? ~ a pergunta do quantos não canse·
gucm ver n:.1 :.H;Uo do Governo uma dirctriz definidu, mas uma ação
dispcrsivn que não se complotu.
TUDO DEU
CERTO: TUDO
DEU ERRADO

8~----~~~~~~~--~

~11.,'(

A cuda ano o Governo perseguiu objotivos que constam do 11
PN D, conseguiu rcnlizar nlguns, teve que sacrilicar outros. Quem
quiser, pode dizer que o plano cumpriu-se ou nua. o que parece falt:.lr é a dcfiniçào entre o que vule mais e o que vale: menos num determinado pcriodo- quer dizer, a definição de uma leitura prioritária
do Plano.

-

EXPORT.A.Ç~ES

'

A falta disso compromete os êxitos inegavelmente alcançados
cm ccrtns :.ín:us. Assim ~ qut: a efctiva elevação dos reajustes saluriais, rrincipnlmcntc a partir de 1975, dilicilmonte terú promovido a
desejada n1dhoria da distribuição do rendn por causa do descontrole
du in 11nçào no ano pnssado. E por causn da inOaçào a fórmula de cálculo salnrial ncabou sondo novamente modificada, de modo que os
rc:ljustcs, no lin:tl de 1976, já estavnm novamente abnixo dos índices
de nltu de preços.
H:l trés anos, o Pais vem sondo convocado" participar da luta
contra n inl1açiio, pelo equilíbrio do balanço de pagamentos e pelo
desenvolvimento. O que nunca chega u ficar claro(; qual a mota a ser
alco1n-c;ad;.1 num dctcrmin:tdo momento.
t\~.:ompanhu isso uma evidente vuriaçiio no estudo de ânimo do
Governo, entre otimismos c pcssimismos. Empresários c: tecnocratas
do Governa suo igualmente apanhados do surpresa, trabalham aos
sohressaltos.
Um deles veio oom o discurso de fim de uno do Presidente
(icis~:l. lJUC os cmprcsitrhls, principulmcnte, considera rum de um pes..;imismo c.\'!gt:r:tdo. A viwlidadc dti t:conomiu brusileiru- que! resistiu nesses tras anos de choques nus frentes externa e interna, diziam
.os cmprcsúrios no começo do ano- permite ulcunçur bons rcsuJtu.
dos glob:tis, mesmo com o sacrifício de ulguns setores. Não há nccessidttdc de prever crises, comentavum.
Nno se sahc se ;1s queixas chcgurum uo Presidente, mas nu
rcuni:jo ministcritd para :munciar o progruma econômico deste uno,
rc:tlituda cm janeiro, o Gcner:tl C cisei jí1 adotou um tom muis otimistu. Em seguida, porém, vicr:1m u crise dos empresllrios, u pesodninll:tçi\o de janeiro c fevereiro. a queda de Severo Gomes, o debute
suhrc refornws roliticus cm meio a cussaçõcs c. sobretudo, o funtástiL'o cpis1íl!ill d(l ••tal~n do rcstituivd", criudo c sepultado cm qucs·
ttll! .., de c.Jia~. Nada indicando que o Governo tomou dirctriz c iniciuti·
n1 dcl'initli1S c conhcL'iUas.

Ci972

l973

l975

l974

l976

ULVSSES FICA CONTRA

QUEBRA DA FIDELIDADE
Da Sucursal de BrasRia
O Presidente do MDB, deputado Ulysses Guimuriies, alegando
que "programa purtidúrio nüo é santo de bordel", manifestou-se ontem contra a proposta de emenda constitucional que extingue o principio du fidelidade partidária, a ser formalizada pelo deputado Josi:
Bonifácio, Adiantou que u questão scrd fechada no Oposição, com
base no próprio principio do fidelidade e quem votar pela sua re·
voguçiio arrisca-se a perder o mandato.
Em torno da iniciutivu do Lfder governista .nu Câmara continuum, no entunto, a se dividir os próprios emcbcdistas. Enquanto
os deputados Israel Dias Novues, de Suo Paulo, e Hilderico Oliveiru,
dn Buhin, ucusuvum u cmendu pretendida dt: cusufsticu c umu 11 VÍO·
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lnção no mandato parlamentar", Aurélio Campos, também de Silo
Paulo, apoiava-a, considerando · ''um contra-senso a manutenção da
fidelidade partidária",
CONTRA
Na opinião de Ulysses GÚimarães, não podem existir partidos
sem programas, sem principies, cabendo aos seus filiados seguir
essas diretrizcs que constituem, formal c substancialmente, a
garantia do eleitor e do eleito, "Se é certo- disse- o eleitor votar
no seu candidato, é igualmente certo que o candidato deve dizer a
que se pJOpõc, dentro da linha partidária".
Depois de lembrar que para a Câmara e Assembléias Legislativas o sistema vigente é o do voto proporcional, o presidente cmcdcbista observou que o eleitor vota no candidato, mas também no partido, na legenda, E é a legenda que alcança o coeficiente eleitoral.
Pelos seus cálculos, 97 por cento dos deputados federais eleitos cm
1974 nilo alcançaram o coeficiente eleitoral, sendo eleitos graças à legenda,
Ulysscs Guimarães defendeu, porém, o direito de José Bonifácio
de apresentar a emenda, embora considere seu dever alertar para os
riscos da iniciativa. Destacou, ainda, que a proposta não é do governo, nem da Arena, como explicou o próprio Lrdcr governista,
cuja assinatura, por sinal, figura cm 22•lugar no projeto.
Para o deputado Israel Dias Novaes, a iniciativa de Bonifácio
"brotou da aflição cm que se debate o governo, ante a queda vertical
de sua popularidade", c a emenda, casuística, vai contra o espfrito
gcral.do regime, uma vez que o presidente Gciscl, desde o começo,
vem proclamando seu apego ao bipartidarismo.
Já o deputado Hildcrico Oliveira classificou de "indecoroso" o
projeto pretendido pelo Líder José Bonifácio, por representar
"violação ao mandato parlamentar". A seu ver, os parlamentares
não podem alterar, sem mais nem menos, a Constituição no que se
refere ao direito do povo escolher, por via di reta, seus governistas,
A FAVOR
Apoio integral à "emenda Zezinho" foi hipotecado pelo deputado arcnista Uns e Silva, de Pernambuco, que a deseja ainda
mais abrangente, sugerindo que Bonifácio amplie sua proposição,
permitindo, além de mudança de partido, o debate e a livre iniciativa
· dos parlamentares quando da discussão e votação dos grandes temas
nacionais. Entende que com essa providência o Congresso teria
maior liberdade de ação durante os debates importantes c não ficaria
tolhido por determinações das cúpulas partidárias, ratificando apenas posições isoladas, que muitas vezes não representam o consenso
do próprio Partido.
Aurélio Campos perguntou: "Como violentar a consciéncia do
parlamentar pelo absurdo preceito legal do parágrafo único do
artigo I52 da Constituição, que condena com a perda do mandato o
deputado ou senador que, por atitudes ou pelo voto, se opuser às
dirctrizes legitimamente estabelecidas pelos órgilos de direção
partidãria?". Ele está "inteiramente de acordo" com a tese de José
Bonifácio por entender que a emenda, "se concretizada, fortincarll a
consciência partidãria dos membros das duas bancadas, ao mesmo
tempo que libertará o parlamentar desse enquadramento medieval
do seu pensamento, não raro contrariado por maiorias meramente
circunstanciais."
O próprio José Bonifácio, ao ser informado que Ulysscs Gui·
marães condenara a supressão da lei da fidelidade, comentou: "Não
lhe perguntei nada". E observou quando lembrado que vários eme·
dcbistas discordam da decisão fechada da Executiva contra a
emenda: "Se fechar, fechou. Até votar não houve nada. Entrou a
emenda, ela passa. Para se expulsar um parlamentar demanda pro·
cesso, Ora, a cmendn pode ser suncionndn nn noite de sua aprovação.
Isto 1: bobagem",
MDB PROSSEGUIRÁ DIÁLOGO
MAS EXIGE ELEIÇOES DIRETAS
Da Sucursal de BrmsOia
O Presidente do MDB, Deputudo Ulysses Guimuràes, confir·
mou ontem o prosseguimento de seu di(dogo com o Presidente do
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Congresso, Senador Petrõnio Portclla, cm torno das reformas pollti·
cus, ao mesmo tempo cm que reafirmava sua posição favorãvel às
eleições di retas para os governos estaduais.
Quando os repórteres quiseram saber de Ulysscs se tcrminarâ
sua conversação com Portclla, ele negou: "Em absoluto. Acho que a
conversa, o diâlogo, é a técnica politica por excelência. Um discurso,
um debate, uma entrevista tem, geralmente, endereço certo, visando
mais ao eleitorado, Uma conversa informal, em termos pessoais, visa
mais ao acordo, ao entendimento que a criár pontos· de atrito. Neste
caso, buscam-se pontos de aproximação, de convergência, embora
não se escondam as dificuldades existentes."
Ulysscs acrescentou ainda que "além disso, nossas conversas,
nossas idéias serão levadas ao governo, o que é importante, para
uma melhor avaliação dos pontos de vista de setores diferentes da
vida nacional'~.
Ele confirmou a preferência do MDB pelo pleito dircto: "Sem
dúvida, o MDB continua firme na defesa das eleições dirctas c estamos com o povo a nosso lado, como ficou demonstrado, mais uma
vez, em pesquisas do Instituto Gallup cm que mais de 70% das pessoas ouvidas se manifestaram pelas eleições di retas de governador."
O Presidente do MDB manifestou esperança de que tais
manifestações, "brotadas do povo", sejam devidamente examinadas
pelos governantes e disse que a pesquisa confirma a tendência da
sociedade peta· participação na vida politica c social: "Quem se
colocar contra isto estará contra os fatos c De Gaulle nos ensinou
que não se pode governar contra os fatos."
SANTOS
Para o Governador da Bahia, Roberto Santos, "o momento é
suficientemente sério para que haja um esforço de buscar soluções.
Este é o aspecto principal. Quando a con•crsa começa sem intenções,
não traz esperanças. No caso, deve haver esperanças, pois acredito
haja intenções".
Ele se recusou, porém, a formular sugestões sobre mecanismos
que substituam o Al·S afirmando que "é melhor que eles se sondem
reciprocamente. Depois darei minha opinião" c elogiou a importân·
cia da missão Portella: "i:: acontecimento importante porque é
sempre bom que haja troca de experiências entre o Executivo e o
Legislativo para que o encaminhamento se faça, pela forma com que
se vem fazendo, por via politica. Para mim, se torna dificil adiantar
idéias a respeito, Como é natural, tudo está na dependência da rcação do MDB às proporções da AR,_ENA e vicc-vcrsa",
O Presidente da ARENA paranacnsc, Affonso Camargo Nctto,
praticamente expressou a mesma opinião: "O MDB c a ARENA têm
o mesmo interesse que é o de aperfeiçoar gradativamentc o processo
politico brasileiro. De modo que o diãlogo, mesmo que não ofereça
resultados aparentes, sempre darâ frutos ao longo do tempo".
O dirigente arcnista paranacnsc recusa-se a encarar o problema
sob o aspecto de transigência entre os interlocutores: "O problema
não é de a ARENA ou o MDB cederem e, sim,, de procura conjunta
de um modelo politico que possa servir ao País no momento. E que
se procure evitar as fórmulas casufsticas. Creio que jã temos condi·
ções de chegar a uma fórmula com pretensões de permanência",
ELEIÇÃO INDIRETA
O Governador da Bahia ainda se mantém simpãtico à eleição
diretu pura os governos estaduais: - "Temos a Constituição disciplinando que a eleição scrll di reta. Se for possfvcl mantê· la, tanto melhor. Vamos ver, porém, as circunstâncias, pesar as experiências, os
problemas do momento",
.
Jú o Senador Dinurte Mariz (ARENA - RN) negou que
tivesse se desentendido com o Presidente do Senado, Pctrõnio
Portellu: "Ati: hoje, não conheço erro nus missões dificrtimas que lhe
têm sido ntribuldus. Mesmo que ele incorra em erro, terá minha
soliduriedude".
O purlnmentur potiguur adiou o pronuncinmento de seu discar·
so, denuncinndo a nscensào das esquerdas no MDB. Os repórteres
lhe indugurnm:
"Pura qunndo? Fim do uno?
''Antc5 disto"- respondeu.
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vu do Senhor Presidente da República, que autoriza a rever·
süo ao Município de Formosu, Estudo de Goiás, de imóvel
que menciona, tendo
PARECER fuvorúvel, sob n• 24, de 1977, da Comissão:
-de Finanças.

que elas

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não
huvendo quemqueira discuti-lo, declaro-a encerrada.
"i 1 \•·1!!~·.,, • .•1 di ·,·1 " ...
Em votação. Os Srs. S,enadores que aprovam o projeto,
1! lr,:i'•:l.,ldl' JILI/I.''.Il•
.~n
queirum permanecer sentados. (Pausa.)
ci·HLil !· 1 \ l! >11 1):11 ·~ 1it ;.:u11r 11:; c11: l'JHJi nh'nt os L't11)l Portcllu importa
Aprovudo,
11:1 :lii:•:-"Íp.l.;.l\1 ,j,; '•1'1/ (r:l._:il'o.H): "/•.ló \':"10 frac:tS•i:Jf, ror CUUS8 do
A matéria vai à sanção.
"1\11.1!1. !o.in L'ft•lol Jhl .;eLt .:·.\lttl, t\ :\I{FN.'\ d~u rro\'aS de que está
:dwJL: :!(1 ~li.'il~'·~~~ !)!ll' ,·,~ !.'llli:dL'hL,t::s rcd:un:tv:tm, O Petrõnio
lõ o seguinte o projeto aprovado:
n~.\.'il;ll: :1 pr·:q,,l. r:r. 1\l:1·; ~.ptando vt;cL· (jU~r inwhiliz:1r um assunto,
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 8, DE 1977
;r:;, :11.· , ,,,,~~- ... :·~~~ p;1r:t t:•.:ud."1~!t~. Llt.: ~;om~ d:1 d!l.:ulnçào c nunca
(N• 3.030-B/76, na Casa de origem)
111:1i.: :· ·:•._ .· t} dlrc11',ri~l ~ nurhn m:litlt' qttt: um:t ~.!omissão c, aí,
\li':':,,·•' lii,J:~:•,,:.IIil. l!o,',;l!ill'lll\.', 1h

(oli'JI:di ...;ta~.
·• irunit• III Hnrd(:'l~·j,J,
:1dli.! qt•~· ;, cilnv~l\.';l.::'tn "'' Dirc:tório

DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
·.i C:: {_)l!EII ~1M:'I'Ell O ,\!.5
! hs su..:ttr~:tis l! d,l serviço local,

1 \· 1 , 1 :-~· ; •.1\l':·n:lt:.~r ._!.,: .-.::·w I':: ui,,, \!,,n.,d (iun~;alves Ferreira
1:di1o·. ·H·.-~~·ku a ~~~·l;;~r:\'li·,·:·ll) dt) ,\!.:'l dm:uu...: :1 :wl:t iruiUgural das
F:tt·uid:'•f·· , ,,,,,,i . . -':.!,;·,.; d~,· Hr<r.,!arh,':l i':lllli·aa. Sl·l_!undo ele, a
~'·.:n! 1 ,:, 1 .· 1 ,, ,, 1 .:. ·,lo~~ •.. Jd,,,·~o,:J,:! '\·n.::.:r::t~·.;.: I!!J plnno geral do sisll'•!::l .I:·.:·;,. :1 .! ,:··' l,l !·<~l.!:~·:t ... '-•.'ll'·t::~: ...·l,lll:d. l~.:ndo em vista as
t

l11·

ll,·r,'t;,·,o,l,;,k·,

.._it.:.t:-. j•.;::, ,•. ,:·:~

1;

l:·li1d1l t't~J:t,tr

O.:tPH i;:·,trl:Jlll.:!l!OS flC.'t:ÍVeiS cnér•

.·c.:1 .t ,·· .. :;:l~nLi SL~b\·1·r.~iva L' n~.:utralilmr

as formas
·, 111 1dr:n~:,- ,1,· ·~\!·!·.n·.t•;i'ln ~!:1.·. \'tlln..:r:thilidmk~ dl' regime dcmocrâtj ..
o.'( I",

:..í~~.:.1o:l

1'ut',·:r·:: !·iJh.,, dt·.,Wt,.'~>Lt ~tiJO: "o agruvamento das crises
o~~~~ i·. ~,.·,n furto;:'tLl d;t~ 111 1\';ts cnrm:tcrísticus das amca·
,::!,., :1 d·:tl:>~t:rad;a ~.,tphltl.l a 1-!:í~o.·:L.:ia Jl1~ antíp:LlS instrumentos de
.'J.,.f,·:.: 1, t·:::rt' ,1s qu.Ji·, ;-..,::llh' de Síti•' t'" Ld Marcial". Para o Vice·
( ion·rnal]llf, :1 :ti.,'::•~ ~ld:\'.:r·:iv.t ·- quc "suh~titui u diúlogo pela bom·
h::" - ,_. -·.t·. ·::·t:t•'t•·: l·.lil':l" :du:tis d;t ):!rli.:rr:t, t.:'tllllrHcc:ndendo o
~lllfl'-,,. 1 ·~· (k :!ltl·'•lll., ::u•·k-:11'1.!~ ~.: ;1 nwhilil:tç:io d~ lodus os sctorcs
d.: ,11:·. itJ::tk~. l~<nt;trll lll'l.'l·~~:,ri:t :t :~duç:it) d~: rncditl:~~ excepcionais,
L'(·JII !"'•.k:·l ·, 1k ctn~·!'•'l'lh.:i:l, t:.\>ltantcllt....• par;t t:ontnnmr tais situa-
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(';'rmara, Deputado José: Bo·

rmpÕt:, U institUÍ•
u Scn:ah1, afirrnando: ",\ suhlcgcnda para o
i•,llii :nl'lhtJI' ar~·rir :1 VuJU;uk rorulur. Interessa
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"t)llilthlo •d!:uém di; ~Jllt.' quer inventar
í: pnrqui! n:lu LJUCr 11 dl.'mocracia, que é
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Autoriza a reversio ao Munlcfplo de Formou, Eltado de
Goiás, de Imóvel que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica autorizada a reversão ao Município de Formosa,
Estado de Goiás, do imóvel, constituído de um terreno, com benfei·
to rias, medindo 200 (duzentos) alqueires de 48.400,00 m' (quarenta e
oito mil e quutrocentos metros quadrados), situado na Fazenda Poço
de Pedra ou Mozungo, naquele Município, doado à União Federal
por Escritura de 8 de junho de 1948, re-ratilicada pela de 28 de outubro de 1975 e transcrila no Cartório do I' Oficio do Registro de lmó·
veis da Comarca de Formosa, sob o n• 5.387, no Livro 3 F, à fl. 183.
Art. 2• O Município de Formosa obriga-se a indenizar a União
Federal pelas benfeitorias realizadas.
Art. J• Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário .
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel! a) -Item 4:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 187, de 1976, do Senhor
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre cômputo de
horas de trabalho extraordinário para fins de Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 963, de 1976, da Comissilo:
-de Con•lltulçio e Ju•llç1, pela injuridicidade com
voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro.
'
Em discussão o projeto, (Pausa.)
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Sr. Presidente, peço a pala·
vra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel! a)- Concedo a palavra
ao nobre Sr. Senador Leite Chaves,

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR. Sem revi silo do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
'•I','•'','
Estamos diante de um projeto que, pelo seu alcance social, pelo
\\ ,h-r
.·'·11111 l ·:!l;,r:~tttlo :1 t'•pill'trl,, do iuri~t:t Sobral Pinto,
seu substrato jurídico, merece aprovuçilo desta Casa. Através dele o
:•.Ir.• :• ..
. ..... -1 r, 1·1 ;~ Ultiwr.,:r!, ni~IL' '"I 11f11> c\ist!.!", e consi ..
nobre Senador Nelson Carneiro pleiteia que nos casos de
··, ;,,
.. r·· r!1odl11 J1pul'1Ull;t qu:t;rdll SL' J:d:t cm modelO
aposentadoria sejam computadas as horas de serviço extraordinário.
i···to
r J .' • ,:i·.I;J .l:n·has I in1:t l'l''•Jllllllh:u no pro· O homem merece uposentudoriu pelo espaço de tempo de serviço
J:li"• ;.,_,'
1.1 11,, .'IJ.•,,/-1\ dt~ "!lJl!l':lllli:fllt: ill'lld~ltlktl \ rcito por
efetivo que ele prestou.
"j,•' ·~,.
...11/ .. 1 '"1:1 11111 li(lll de dl'lllm'radu idcnl. umplu,
Foi pelu rejeiçilo o purecer du Comissão de Constituição e Justi·
1!,
,···' ',.r . ,lill':ltl"'nll' ii)C\i .. tl'tll~o.· 11m dias ntuuis".
çu, do quul foi Relutor o, Senador Henrique de Lu Rocque, O Sena·
dor Henrique de Lu Rocque i: um dos grundes juristas desta Casa c
suu opinião pesa muito nuquelu Comissão: em comportamento dessa
, t:tflt•l 1·1nl•.·n, 11,, ''l,·.i•.'t• d·: Ld da Câmara naturczu, S. Ex• utuu de ucordo com 11 suu consciênciu, de ncordo
com o substrato dos seus conhecimentos ju r!dicos.
•. 1. Hr. r·.:··\ t1:1 r ·,.11 1.. · ,or:•· ·:1), de iniciati·
11:1, •.•• i ,:,.1
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i)
r! o scgui1111: u projeto rcjcit~Uo.
Mas, no parecer há uma informação de S. Ex• que não é uma
informação jurídica, é uma informação fática, quase que conclui por
PROJETO
DE LEI DO SENADO Nv lH7, l)f. !976
convencé-lo u indicar ao Plenário a rejeição do projeto. aquela cm
que S. Ex• diz que se torna impossível, matematicamente, a conta·
Dispõe sobre cômputo de horus de rrnhnlhu exrraordln4rlo
gcm de horas no longo de uma atividadc profissional, para que a
para fins de Previdência Social.
aposentadoria seja considerada com base nessas situações de tempo.
O Congresso Nacional decreta:
Entretanto, lembramos à Casa que os funcionários que trabalham
Art. I• Para todos os <feitos da lc~i<l:11·:io de l'n:vidénciu So·
sob regime de hora ou de semana nem por isso deixam de fazer jus à
cial serão convertidos ~:m dius dc servi\;~' a:: horas de trubalho
sua aposentadoria ao final de 30 unos.
Hoje, é muito fácil obter no INPS a contagem de todos esses va· extraordinário realizudo pelo segurado.
Art. 2• Entruril esta Lei em vigor 11u uara "" ::11:1 puhlicuçiio,
!ores, por mais innacionários que sejam, sabido como aquela organi·
zação atua, inclusive, com computação eletrônica. Muitos funcionâ· revogadas as disposições cm contrúrio.

a

rios, inclusive no setor bancãrio, no setor comercial, trabalham em
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcll:~)- esgotada a maté·
carúter permanente, com duas horas além do seu tempo normal.
ria constante da Ordem do Diu.
verdade que são remunerados nesta base, mas não ·se nega, por outra
Há oradores inscritos.
parte, que essas horas prestadas silo horas de efetivo serviço; horas
Concedo a palavra como Líder e por ser J.i' h: r aLI nohrc St:nudor
que eles retiraram de outras atividades da vida, horas que eles reti· Eurico Rezende.
raram de uma atividade marginal, onde pudessem ter rendimentos
O SR. EURICO REZENDE, (,\REN,\ ··- loS. C,or,w Líder,
econômicos.
1
E, por ~ssa razão, achamos que essas horas devem ser compu- pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 1 rr:~itkut.:, Srs. Scn:tdllrcs:
No 131' aniversário do movimc:nt'l cívio..:o·pttptdar-militm emerge
tadas; na própria carteira profissional elas podem ser somadas ao
de nossa memória e toca em nossa consciénl·iot ,, .il•;~:r~í!'ic;,.;:'ll> inurre·
fim de cada uno.
dável de idéias, de conceitos e de c:moçlll.:s, que SL! snhlh~:aram nas
Fazemos, assim, um apelo à Maioria, no sentido de que, não horas altas da nossa História.
tendo condições para aprovar este projeto, pelo menos concordasse
E, na utualidadc do circulo rcnov:Ldor, que se instaurou a 31 de
com o seu adiamento, a fim de que melhores considerações fossem
trazidas e, afinal, pudéssemos submeter esta matéria, de forma mais março de 1964, permunecc, inviolúvcl nu suu cunst:incht, a sinceri·
dadedo nosso agradecimento.
completa, à consideração da Casa.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)
Gratidão que tem as suas raizes adcntrudus nu gesto heróico que
empolgou
a Nação unita, quando o povu c'h>n;as Artnmhts se: uni·
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Continua em disrum para silenciar u maldição; pura manter u nuss:J condição de
cussão a matéria.
maior cidadela latino-american~ do Cristianismo, antes alvo
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Peço a palavra, impotente da ronda predatória da dccomposiçiio de nosso
compromisso com o mundo ocidental; par:J cnf,·cntar vitoriosamente
Sr. Presidente.
a iminência do assalto final e irreversível uos nossos vulorcs éticos c
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra culturais pelo avassalador processo de l.!omunitllt.;fii., do l)uís, c:m cuja
esteira se deterioravam os direitos humunos, princip:limcntc através
ao nobre Líder Senador Helvidio Nunes.
da cruzada da calúnia, da injúria c do ódiu, c~mtra :t ~r:tndc nação
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Sem revisão do do Norte, na agressão passional aos ursc:tmis tht ..Jcrnocruci:t c da
liberdade; para restabelecer o principio uc !1Utoriuadc jú dolosa·
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O que pretende o eminente Senador Nelson Carneiro, com o mente comprometido no ucumpliciam•mru uu irresponsabilidade
projeto ora em discussão, ê, simplesmente, criar cm nosso Direito a oficial; para reconduzir a tranqUilidade dos !!Ires, uc cuj11 inquietação
figura da aposentadoria móvel. Na verdade, aqueles que, .no insopitável transbordaram pura as ruas d:r> nossus cidades c dus
interesse da empresa ou no seu próprio, prestam trabalho além do nossas vilas a coragem e as vozes triunl\1is du aumiri>vcl mulher
tempo que lhes é consignado pela Legislação Trabalhista, têm direito brasileira, na alternação do protesto, do rosilriu c lia prece; pura
a uma remuneração especial pela prestação desse trabalho especial. restituir às oficinas do nosso trabalho o rcl:tcimmmcnto rcspdtoso
Isso ocorre em várias categorias, inclusive naquela prestação de ser· entre patrões e empregados, entiio rompido pela tcnsiio emocional
viços ligados às atividudes insalubres.
permanente, mercê da exasperação das campanhas idcológiclls nus
O projeto do Senador Nelson Carneiro, portanto, fere toda a comunidades urbanas c rurais; pura desmantelar tt tcntativ:t aluei·
sistemática da nossa Legislação especifica. E, além do mais, o pró· nada visando a aniquilar a hierarquin c a disciplina militares, tarefa
prio Senador Henrique de La Rocque, Relator na Comissão de satânica que renetia a etapa linal do dcs:J>trc c da capitulaç:iu; para
Constituição e Justiça, deixou implícito que é uma proposição que repor o Brasil nos caminhos da paz c d:1 orucm: p:tra tl•·smanchar a
poderia ser tachada, também, de inconstitucional. Mas, com a bon- nossa penosa imagem de desprestigio no .xtcriur, uc onde nos
dade que é peculiar ao nobre Senador Henrique de La Rocque e com contemplávamos como uma naçilo à beira d•> caos c <lo colapso,
a comproensuo daquela Comissão técnica da Casa, decidiu ela fosse prestes a mergulhar numa guerra civil, que nos cnnduzirin futalmente
considerado injurídica o projeto de lei do nobre e eminente Senador à divisuo fraticida e no rompimento dn unidudc nucionul; linulmente,
para nos recuperarmos da buderna c da desordem gcncrulizudas c, ao
Nelson Carneiro.
A Maioria muntêm o parecer da Comissão de Constituição e mesmo tempo, para construirmos um Brusil nuvu, ~.:. soh a égide du
paz interna c da conliubilidude intcrnucionul. cs1ruturar n nosso
Justiça desta Casa. (Muito bem!)
desenvolvimento social, cconômico e cultural.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Nilo havendo mais
Nesse sentido, a grande obra pioneira foi iniciad:~ ~ j:~m:ds soquem queira discutir o projeto, no que concerne à juridicidade, freu soluçuo de continuidade, sempre estimulada pelo apoio du opi·
encerro a discussão.
r. ião pública c, nas formulações c diretrizcs, os sucessivos !'residentes
Em votnçuo.
revolucionários Castcllo Branco, Costa c Silva, Mi:dici c Ernesto
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer Gciscl recebendo, pela uutcnticidude c pt:lu cnnsu~rth.;tlo das urnas, ll
sentados. (Pausa.)
upoio muciçumcnte mujoritúrio do clcitonldu cm nívcl11 m1cional,
RcjeitadY.
estadual e municipal, colhido no prcstfgio dos seus corrcligilllli>rios
O projeto seria urquivudo.
du Aliança Renovadora Nacional.
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Snterrou-sc o abismo disponível pura todas as desgraças.
Removeram-seus incertezas das areias movediças. Ergcu-se a colina
iluminada do reencontro da Pátria com a sua vocação c o seu des·
tino. E o terreno cimentou-se da patriótica determinação cm prol da
conquista das grandes metas capuzes de nos dar a legenda de potên·
ciu emergente a serviço da paz c do progresso na comunidade das na·
çõcs.
Saudemos a dutu auspiciosa, nu beleza do seu sfmbolo, na alta
respeitabilidade da sua expressão, no regozijo contagiante de suas
comemoruções, que reOetem a certeza indestrutível de que, nestes tre·
zc anos, estamos construindo o Brasil grande de nossos dias e maior
ainda do nosso futuro.
·"
Mas, de permeio com a grandeza do nosso gesto congrntulató·
rio, reafirmemos o compromisso inquebrantável de preservarmos o
pntrimônio que conquistamos e de alargarmos as suas fronteiras,
mantendo sempre e sempre, em todas as ocasiões e em quaisquer
circunstâncias, a inspiração desbravadora e harmonizadora dos
princípios revolucionários.
Estes são os sentimentos de lealdade e este é o pacto de honra
que nós, da Aliança Renovadora Nacional, ofertamos, sem vacila·
ções e nu força numêricu, democrática c espiritual da unanimidade,
ao eminente Presidente Ernesto Geisel, na dupla qualidade de Chefe
do Governo e de Líder Supremo da Revolução.
E esta oferta, calorosa e incondicional, e esta solidariedade,
tanto mais expressiva quando afirmamos que vem dinamizada pelo
respeito de comandados e pela afeição de companheiros, represen·
tam e interpretam a vontade da Nação, conscientizada de que, à
frente dos seus soberanos destinos e dos seus superlativos interesses e
reivindicações, se encontra um estadista para quem o cumprimento
do dever e imperturbável, quaisquer que sejam os obstáculos que a
incompreensão irracional, o passionalismo desagregador e o
radicalismo de importação tentem colocar perante a nossa marcha
ciclópica em bu~ca do aperfeiçoamento de nossas instituições e do
bem-estar do povo brasileiro.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, na memória dos agentes do
negativismo, dos empreiteiros do caos c dos corretores da dissolu·
çiio, depositemos a advertência lapidar da energia serena do honrado
Presidente Ernesto Geisel, oferecida ao Pais em 31 de março de 1974:
"Que o dramático episódio, hâ dez anos vivido, seja
confortadora liçüo e estimulo sempre presente, para que
nunca mais permitamos que o sopro da insânia c da violência
subversiva, dividindo tragicamente a Nação, nos leve às portas da falência e da ruína- a rufnn e a falência melancólicas
de um povo jovem que ainda não encontrou seu justo lugar
nu históriu da humanidade. Mas que, mercê de Deus e pelo
seu próprio esforço tenaz, certamente haverá de encontrá-lo
em futuro próximo",
(Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador
é cumprimentado.)
O SR, PRESIDENTE (Petrónio Portella)- A Mesa do Senado
associa-se às homenagens que o Líder da Maioria vem de tributar à
Revoluçilo ddl de Março,
Em seus treze unos, as transformações por que passou o Brasil
siio a grande e permanente cxaltaçilo ao Movimento que pode ser
discutido cm seu processo, nunca, todavia, em seus ideais e nu uçiio
sucessivu de vários e beneméritos governos. Treze anos faz. Para uns,
longo tempo. Mas 11 Naçuo, que se transforma, renova, moderniza e
ussume o lugar quc.Jhe cube de inegável expressilo nu comunidade
internacional, celebra e festeju esta data, convicta de que, sob a
Revoluçuo, hú de encontrar o caminho certo do desenvolvimento
integral, politico, cconàmico e social, que importe nu integraçilo de
todas as regiões e classes,
Apesar das vicissitudes comuns às grundes lutas, lenhamos, Srs.
Senadores, confiança no futuro que estamos u construir pura u puz, a
felicidade, e u grandeztt dlt Naçito Brasileira. (Muita bem! Muita
bem! Palmas pralongudtts.)
O SR, PRESIDENTE ( Petrànio Portei lu)- Concedo u pulttvru
liO nobre Senador Luiz Cuvulcunte.
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o SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Pronuncia o
seguinte discurso.)_ sr: Presidente, srs. Senadores:
Em discurso de 12 do corrente, tive oportunidade de chamar a
atençiio deste Plenltrio pura a assertiva do Sr. Ministro da Fazenda,
em conferência na Escola Superior de Guerra, a 8 de julho do uno
passado, de que "a relaçiio anual entre Serviço dn Divida e Exporta•
ções se situava em 58%, em 1971 c 1972, está hoje em 42%".
Em afirmando que a relação "está hoje" em torno de 42%, é
fora de dúvida que o Sr. Ministro se referia ao final de 1975, ao qual
dizia respeito o mais recente valor daquela redução "anual" à época
da conferênciu.
Vulendo·me de publicações do Bnnco Central (salvo quanto aos
juros e amortizações de 1976, cujos valores foram por mim estima·
dos, à falta de cifras ainda niio reveladas), organizei o quadro abnixo, onde se vê que, a partir de 1975, inclusive, houve elevação, e não
queda, da refaçiio Serviço da Divida/Exportações.
Juros

AmortJ.
zações

Serviço
da Divida

Exporta•
ções

Relaçio
%

A

B

C=A+B

D

C/D

302
359
515
652
1.463
1.800

850
1.202
1.672
1.920
2.120
2.500

1.152
1.561
2.187
2.572
3.583
4.300

2.904
3,99!
6.199
7.951
8.670
10.123

39,7
39,1
35,3
32,3
41,3
42,5

Ano
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Em milhões de dólares
Por suu vez, o eminente Líder Virgílio Távora, valendo-se igual·
mente de publieltções do Banco Central, obteve os valores constantes
do quadro a seguir, que fez parte integrante do seu pronunciamento.
C41culo Relaçio Serviço Divida/Exportações (USS Milhões)
Participações
Percentuais

Serviço
da
Dívida

Exportações

(I)

(2)

(I :2)

1.685
2.322
2.577
2.595
3.597
4.640

2,904
3.991
6.199
7.951
8.655
10.130

0,58
0,58
0,42
0,33
0,42
0,46

(%)

Períodos
1971
!972
1973
1974
1975
1976 (I)

Comparando-se os números e relações dos dois quudros, e
cingindo·nos apenas aos unos qucstionudos- 1971, 1972 e 1975pcrcl!bc-s~: que, no meu quudro, <~s relações Sc::rviço du Divi-.
dujExportuçõcs, relativas t1quclcs unos, sUo respcctivnmc.-:ntc 39,7%,
39,}% c 41,3%, uu passo que no quudro do nObre Lidcr cncontn1mos:
em 1971,58%: cm 1972, 58%; c cm 1975,42%.
Quunto a 1975, praticumcntc não ht'1 divergência: no meu
quudro, o Serviço du Dividu i: de 3 bilhões c 583 milhões d' dólares,
ao p<tsso que nu outro quudro esse Serviço v;ti u 3 bilhões e 597
milhões de dólurcs, do que rcsult<t uma diforcnçu de 14 milhões,
ap~nHs; m1s cxportuçõcs. t~1mbém unw pcqucnu difcrcncu de 5
milhões: e. nu rcluçuo Serviço du Dividu/Exportuçõos, umu
dili:rcnçu percentual dto: 7 décimos, tlio·somcntc.
Substunciui!i discrcpdncias, toduviu, existem rclutiv:uncntc às de

1971 c 1972. Puru esses unos, o quudro •lttborudo pelo Udcr Virgílio

.. :
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Túvora, dá uma igual relação de 58% para a relação Olvida Líquida/Exportações: no meu quadro, a rclaçilo baixa para 39,7% cm
1971 e para 39,1% cm 1972. J{l os valores atribuídos às exportações
dos dois anos em causa coincidem exatamente; entretanto, no Servi·
ço da Divida há diferenças de vulto. Em 1971, esse Serviço ficou cm I
bilhuo e 152 milhões de dólares, ao passo que, segundo o Líder
Virgílio Távora, elevara-se u I bilhão c 685 milhões: cm 1972, essa
mesma rubrica, no meu quadro, somou somente I bilhão c 561
milhões de dólares, contra 2 bilhões e 322 na versão do meu ilustre
debatedor. As di fercnças são, portanto, de 553 mil hõcs de dólares cm
1971ede761 milhõesem 1972.
O Sr. VlrgRio Tbora (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Ouço o
eminente colega do Rcalengo,
O Sr. VIrgUlo T4vora (ARENA -CE) - Eminente Senador
Luiz Cavalcante, logo após o pronunciamento de V. Ex•, ocasião
teremos de esclarecer, de vez, a questão porque justamente, o
Sr. Ministro da Fazenda e as autoridades monetárias têm o maior de
todos os interesses de que esse assunto seja esmiuçudo até cm menores detalhes, Mas diremos a V, Ex• que, quando muito, há uma
apreciação parcial das dividas, como logo verá, naquele tempo.
V. Ex• está se apegando a serviços de divida de anos que se referem a
médio e longo prazos. O serviço da divida a curto prazo, quer dizer,
o serviço da divida anual, pequenos empréstimós tomados durante o
ano, são todos eles computados pelo Banco Central, na entrada liqui·
da de capitais. como teremos ocasião de apresentar a V, Ex• São
quantias que entram e que saem, dentro do prazo de um ano. Mas
isso diremos para que V. Ex• fique com pouco mais fé nos documentos oficiais. As diferenças que houver, talvez, entre os cálculos de
V. Ex• e os nossos, com os números retificados que apresentaremos,
verá V. Ex•. quando muito, que não chegam a quinhentos mil dólares. Nada de setecentos milhões de dólares de diferença, como à
primeira vista poderia parecer. Essa a achega que queríamos dar ao
discurso de V. Ex•, contando ai as amortizações a curto prazo, isto
é, as amortizações que são feitas dentro de um ano e que nilo figuram
na tabelu "amortizações" dos quadros a que V. Ex• se refere e tere·
mos ensejo daqui a pouco .de explicar isso nos menores detalhes. O
Governo não tem nada que esconder. Oxalá que, cm 1971, só tivéssemos amortizado I bilhão e 142 milhões de dólares, mas, efetivamente, amortizamos I bilhão e 685 milhões de dólares. E V, Ex• verá
com os dados, citadas às páginas, que o que afirmamos é a verdade
pura c simples. Nilo tem porque o Governo esconder nada. Vamolhe mostrar página por página. E desculpe-nos por estar com um
aparte tão longo interrompendo a sua oração.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Como b
apurtc de V, Ex• não adiciona nada- e nesse "nada" niio vai nada
de pejorativo ...
O Sr. VlrgnloTávora (ARENA- CE)- Nua, mas já dissemos
a V. Ex• que V. Ex• estâ amparado ...
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Eu passo ao
largo. porque ubordurei tópicos do seu aparte uo longo do meu dis·

curso.
O Sr. Vlrsmo Távora (ARENA - CE) - Perfeito. Agoru
queremos dizer que o Governo desde jâ nilo ficou cm silêncio, dizendo que os dados que V. Ex• apresenta se referem a amortizações
dos empréstimos de médio c longo prazo.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA....: AL)- Neste ponto,
indispensilvcl se fuz que eu reitere ugoru a fonte onde colhi os núme·
rosque me levaram a Serviços du Dividu cm 71 e 72, ussuz diferentes
dos valores uprcscntudos pelo untigo e brilhante Governador cearen·
se.
No Relatório do Bunco Central de 1971, 1t pâginu 134, lê-se:
"A umortizuçào de empréstimos c finunciumcntos correspondeu u USS H74 milhões."

E. nu pl1ginu 132, vô-sc que os juros liquidas utingirum u 301 mi·
lhõcs de dólares.

~.
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Cen-

Oru, os primeiros d:idOS lançados IJil'i r!clatt.'lrios do Bunco
tral sllo .gcrulmcntc provis!'Jrins. Sll nu J{datúrio do nrio seguinte
eles nptsreccm ~~u;asc sempre n:tilil:ados c a~sim passam às· pubJi ..
cnçõcs ~oStcrinrcs. Pl)r isso, Iivc o Ctlidado Ú!! vah:r-mt: não dos juros
estampucTos nn Rel:ll•'•rill <k 71, mas no de 1972, que de fato'corrige
puru 302 milhões de dólares usjums líquidos dn uno anterior, de JOJ
milhões de dólares. E para couhoccr o dcõnitivo vulor da aniorÜ~a
cão da divida cm I':J71, lJUI.!, cunw vimos, o Rcl~lljriu do una· fjxit;Ju
em 874 milhões de duJ(~rcs. recorri;, m:ds recente publicaçiio.do Ban'
i:OCentrul: o Boletim t.f~jandrtl Uo corn:11tc ano, cm cuju páS'iQ~~215
encontramos a amurtit;u;no anual, qu!,; no meu entender, ubrangC
todas as umortil:u;tu:s, :1 curto, ml:dio c longo rr:.t?.os, a partir.. de
1959 C uté 1975, ~,;ste ll único tllllJ cm l!UC ligur~ um ••p" minúsculo,
para advertir que o U:u.Jo i! provi~Jrio ou rrdimin:.~r, conforme:as
..convt:m;õcs estatísticas" Ua pC1gina r,, Na mesma r;jgina 215, Vê-se
que foi. d.e HSO milhl1cs de lllll:1rcs o nhHll:tntc da~' umortizaçõcs .de
1971. Repito o que j:'t disse :llr:'ts: a n11.:u vi!r, essas amortiztiçõ'é!s~da
páginà ·~IS do Boletim de j.111ciro englobmn todas :JS umorti~açõcs,
porque<t'rvid:t de curto pl'at.tl nfil> quer dizer· que scju a pagar di:ni'ro
de um rnê·s ou, nn mC1xirnn, dl!ntro de um nno. Isso seria agiot3gcri1.
Tal coisa ucontcl!cu lhl Govl.!rllo dCl c.x-Prcsidcntc Joi'io G.out:(d,
onde- foi um s~:u :lll.l\iliar do i'·'csc:t!thl qm: me fez essa confidért~!,a,·
pessoa acima de qualqul.'r suspeita, porque umigo do ex-Presi,de'niC e
hoje banido do Território rwcion:Jl -, n:Jqucla ano, tal aaperttira
em certo momento, nqur.:lc CilWI.'rno tcvl! de tom:1r de ugiocns:.fran·
c~ses 10 milhõos u.e dóluros p~~r empréstimo. pum pagar dentro d.e 30
dtas o dobro, pn:cts~tmcnh! :W nulho~.!s.
·
E felizmente ~~h.: n'fio é o caso de- nenhum dt)S GovernO~. Cu
Revoluçã'o.
·;
E prossigo. Sr. Presidente,...
•·.
O Sr. Jarhos Pnssarinho (ARENA - 1',.\) um aparte, nohre Senatlnr Luiz Cava1cant~'!

Permite V. ,lõx•

O SR. LUIZ CAVALCANTE (1\REN,\- 1\L)- Com m~itb
agrado, cmi.nentl.' cnlcg~1.
· ·

.
O Sr. Jarbn• Po.snrinho (,\RENA- PAl- Ouvi o escl~r{ci
·mcnto do nobre Líder Virgílio TCtvoru c me n:sultn Ul:!orn uffia"..dilVi ..
d:1, porque V. Exi' cstÍJ·st: rciL:rindo a quusc unw sé;ie históriêa;'~Se
podíamos cho1nwr nssim; porque s~n vC1rios anos seguidos, com .11ma
·mesr;m referência de p:1rítgr:tfos. E quando V. Ex• se refere ao nlais
próx1mo .desses :tnos- tuntlllJLianto cu pude depreender do.aP4rte
do Senador Virgílio Tilvura- i: evidente que roulmentc cabe u observação de S, E.x\1 d~.: que o..; d:tdtiS nã~1 scri~un definitivos, c V. Ex• .uca!Ja,u,. ~·r9sscguindo no sl.'u discurso, por provar cxnwmcnte. is'so. ·f'1-a_s.
com re,c!'ánci:t :t 71 c 72, nrltl scri:l vülido ndmitir-se que os documentos constuntcs dos Rclatôrius do lbncn Central - dos unos
subs~~.~qtcs c nUo dllS próprios anos- j:'1 Sl:ri:nn dados delirlitiV~~·?:
os;.,_VIrgnlo Túvora (ARENA- CEJ- Eminente S~nadár
pcrniÍI~Õ~ contril-:lpartcil·lu rara di1or. cl:~rumcnte: 'iornamólr:ll' afirmar, cm nome do Govornu - c vamos mostrar n.i!o
somente do uno de 71, inas do ano de 71 até 75, debulhando a ciiv;!la
brasileira atê os dí:cimos, se desejar que rc:ilmente S. Ex•· estâ
labora'ndo em cquivuou. Na l<m11:t cm que é :~presentado o quadro, .à
primeira vista, teri:~ a raâio. Mas S.
v:li vor que os emprêst.imos
feitos sfenlro de um:1 :mo n:io são considerados dentro duqu'i:las
:.tmortiz~~.3es ununis 'l"e l> G1>vcrno h:m "lu c.: utc.:ndcr com parte d-c~~c
cursds~ 'seju com cmprC:stinw, sl.'ja com linuncinmcntos que ciltrun:~.
Temos "flnanciumcntos u curtíssimo pr:1zo que figurum depois, e
vamo~ litàstrar no b:1lanço de pag:unonto, o j:\ retirados da entrada
liquida ·de cupit:Jis. Qu:1ndo l'ai:J o Banco Central cm umortizaçüo
süo empréstimos d~: mC:c.Jio c longo pr:1zo. \'ames mostrur nno'J>.or
uno. Quer dizer, qu:1ndo se diz <JUC o Governo tem aquela re~pOJ1SÚ'
bilidade, nmortit.ou unw dudu import!1m:ia, é com rchu;no à dfViHn,
nílo silo dus ncgociuçiics l'cit:ts dentro do anll, Oxul:i que j:\ ti.vé.ssemos pago um bilhão c cento e quarcntu c dois miltlilcs de dólares.
Lumentnvclmcnh:, entre mnortizuçiio e juros, ni1o só no unO de 197i. ·
de 1972,.,de 1973, c cm 1974 jl1 comcçouu diminuir, pugamos muitfssim~ ãtfl~}cmpréstimns 11 curtrssinw prazn, como ~c di?., Então, nO
uno d,= }971, cm lugar de sor um bilhf111 cento c quurcntu c dois mi-
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lhü~:~ Uc dôlarcs. lamcrlluvclmcntc, cntn:juros
p:lt-:amo~. t:: o Governo nào esconde que o fez, um
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c de omortizncUo,
Dividindo-se, ugora, o Serviço da Divida de 1971- USS 1,152
bilhüo, seiscentos c niilh<ics- por 2.904 milhões (valor das exportações no mesmo ano)
llitcnta c dncu milht1cs de" dólares. E vamos, pura conhecimento do conclui-se que, cm 1971, u relação percentual entre o Serviço da Divi·
P!t:n:Jrio, c~miucar todas as parcclus, página por p;íginu, c onde sUo d;t c as e.xportuções foi de 39, 7%.
~.:rH.:ontmdus.
l'rocedcndu-sc scmclhanlcmenle, chcgnr·se·á, em 1972, il rela·
O Sr. Jnrbns Pnssnrlnho(ARENA-PA)- Nobre Senador Luiz çilo percentual de 39,1%, tal qual figura no quadro por mim e1abo·
r<! dO.
Cavalcante:, permite a indu umn outra intcrrupçi\o breve?
Compurando esses dois pcrccnluais com os 41,3% de 1975, a que
O SR. LUIZ CA"ALCANTE (ARENA - AL) - Antes, ch~.:guc.:i, ou com os 42% tiguruntes no quudro do nobre Senador Vir..
Senador Jarbas Passar~. ho, quero dur-lhc mil agradecimentos, gilío Tilvora, conclui que o Serviço da Divida de 1975 onerara bem
porque V. E.x•, embora sem querer, pois não tefu porque tonittf'·. mais as cxporwçõcs do que nos anos de 1971 e 1972.
rartido entre dois colegas igualmente amigos, V. Ex• me advertiu do
Nu resposta que deu uo meu discurso, a 23 do corrente, neste
um purmenor que considero du maior importüncia. Na púgina 215
do Bole~im dejandro de 1977, que dil todas as amortizações desde o Plenilrio, o Senador Virgílio Távora estribou-se também em publica·
ano Uc 1959 :H~ o uno de 1975 a amortização consignuda neste ano é cõcs do Banco Ccnlra1, pura sustentar a veracidndcdn afirmação do
'"'''"nente igu:il i1 umortizução cituda pelo eminente Senador Virgi· Sr. Ministro, feita nu ESG, que eu contestara, em meu discurso an·
li o Távoru, masjil não são iguais as do ano de 1971 c 1972. Então, eu tcrior. S. Ex•, o meu Líder. indicou a pdgina 234 do Relatório do
per~ unto:- Sô cm 1971 c 1972 é que houve empréstimos a curto pra· Banco Central de 1974 cu página 256 do Relatório de 1975, as quais
1.0'! Nuo teria havido também cm 1975 e 1976? Aqui, respondo com explicitam que o Serviço da Dívida, apresentando globalmente, pela
ahso/uta st:guranca: Si'io cada vez mais crescentes, nos últimos anos, rrimeira \'C/., nx:tr:I·SC em I bilhuo c 685 milhões de dólares cm 1971,
c cm 2 bilhões c 322 milhões, em 1972, valores esses que conduzem
lh cmpri':stimos m6dio c curto prazo.
uo pt:rccnt:~l de 58%,
O Sr, Virgflio Távora (ARENA-CE) - V, Ex• pergun,tpu.
S. Ex• n:lo invc.:ntou coisa ~llgumu. S. Ex• jamais faltaria à verPudemos rcsr•>ndcr'! (Assentimento do orador). Começamos até
antes de V. E.s• Nu ano de 1970 foram 577 milhões de dólares; no dade.
De fato. nas púginas indicadas dos citados Relatórios nsuram
ano de I'.171 - a que V, Ex• se refere 539,6 milhões de dólares: no cxulamentc os valores apontados pelo Senador Virgílio Távora.
ano de l~n -75r,,P milhões de dólares: no ano de 1973-406,9 mi· Bcbc:mos umbos, nobre colega, úguas diferentes numa mesma fonte ...
lhões de d.ílarcs. Desde 1973 que, dentro da disciplina do Ministro
Confrontando-se os v~ilorcs rev~lados por nós dois, constata..se
Ddfim N~.:tto, só st: tinha c!llpréstimo u m~dio c a longo prazo. Jú no que, Cl/1 71. o Serviço da Divida rcrnihado pelo diligente Líder
""''de I'J7.1 rrct."du colega, só f0ra111 35 milhões de amortização de surcra cm 533 milhões de dólares o valor constante do meu quadro,
~:mpr(·stimns di.! curto pmzo. No ano de 1975- 7,7 milhões. Es- di!'crcncu que sohc para 761 milhões de dólares em 1972.
;ram,)-IWS r.:sl:rv:1ndo. porém para forncccr todos esses dados n
A tiio enormes discrep[tncias, não cube chnmar·se de ''retificu\'. E.\ 11 , cum rl!spcito U pcrtinúcia, ia honmdez que V. Ex• tem pro- ciio", puis, rw vc:rdadc, o fato 1!, cm si mesmo. u rcvclçiio de graves
cur:Hii) mostrar, vcndo todos os dados c tudo que existe cm publica·
c.;:iu oficial. Em hllmenagcm a V. Ex• fizemos todo esse levanta· cr.ros ou omissões 'Iuc niio sc cspcrv01 ocorressem cm cstubclecimento
menti). Pt:dimos ao B:.mco Central pur~a conferir c podemos dizer a de t;tl portc.
Em seu discurso, numa n:fer~ncia U minha pessoa, disse
V. Ex1• que flllg~arcmos que verifique, nas notas taquigráficas. se realrm:uh.: u qu~.: ~.:st<tnws dit.cndll ~ ttc.-.:prcssno da verdade. Estão aqui tcxt uuhncnt~ o Sen~1dor ce:rrensc que "us críticus do ilustre parlamcn·
o;; d:rd1ls, s[!n do B~mco Central. V, Ex• cstú vendo justamente anos t:rr- o "ilustre .. sou eu, por incrível que pureça.
l.'rn qu.: ;r :nrwniz•t~.=fto a curto prazo- é que er.a muito grande. Sô
O Sr. Vlrgilío Tá•ora (ARENA- CE)- E é mesmo,
i~t<•. V. J·:x~. tcr:'t ocasiiio de vcrilicar que não lhe estamos esO SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- E mais
'-'LHiliL:ndn l:llis:t :ti!!UilHI. Nós, qLu.:rr.:mos dizer, o Govc:rno que temos
:H.li:mtc disse ~linda então, S. Ex• "us críticus do ilustre purlamentar
:1 l11..mra d~.; rcpró~ntar.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (A RENA -AL)- Eminente Se· h:rsca ram-sc cm d:tdos provisórios posteriormente retiticados, ''
S. Ex•. portanto, udmitiu que eu me vuli de dados provisórios
narJor Virg,i!in Túv11ru, cu que sou de f:.tto um simples curioso, terei
que foram posteriormente retiiicudos.
~~rH.H! u nidadc ...
I' nwis adiante. declarou ainda que "o selar do Banco Central
O Sr. Virgilio T•ívora(ARENA-CE)- Louvamos o esforço de (I·IRC'I'I. incumhido do registro de caritais estrangeiros, somente
\', b"
tem condições de fornecer dados dennilivos com lag temporal de vá·
rillS mcscs",
O S!!, Lt;!Z CAVALCANTE (1\REN:\-AL) - Não que
Crcill j:'t ter c:xuustiv:w1entc provudo que nUa trabalhei com du·
du\'idc d:r:-. inJ'llr!ll:rç~ics de V. Ex~ Mas prossigo, Sr. Presidente c Srs.
Scn:1J1>rt:s, ;rdit:ion:1/l<.lll·SI.! u :tmortiz:u;iio de H50 milhões aos juros dtls pnwhúrhls, mas, sim, com números definitivos, sem uquele .. p"
de !•J7! rctifi,:;tdns no Relatório de 1972 paru USS J02 milhões, oh· rnimhculo indi~.:ativu do dado preliminar. Por outro ludo, n retiticu·
têm-,." s,.,,·ko d:t Divida Cl11 1971: I bilhão c 152 milhões de dó· çi"to J'citot nas puhlicaç1ics referidas pelo infutigCtvel Líder niio ocorreu
otrcn:ts. ~.:onw disst: S. E.x~ depois de ·•vtarios mt.:scs'\ mas depois de
!;~n:s.
vúrios ;.mos.
Pl'tl~t.:Lh:nd,,-:-;~ ar1alu~:un~ntc, o Boletim de 1972, púg. 169, rc:·
Vale lcmnr:~r que o Rclulório de 1974tumbém retincu o Scrvi~o
n·l:r i.llll,.':
du Divid:~ rofcrcntc aos :~nos 196H, 1969 e 1970, corrcçõcs
"A~ ;uunrti.~:r~·ôcs Ue cmrr~stimus t.: de flnunciumentos proccdidas, rortantn,
seis, cinco c quutro unos depois.
:l'iLL'ltl!cr:rlll a USS 1,19J milhiic'\,"
rcspcct ivamentc,
l:,>.. t;t ~i!'r;t l· :-ol'ttsivclm~nt~: igual :111s USS 1.~02 milhões, que fiParccc-mc oportuno trazer ~ huilu que nu Rcvistll Pesquisa e
1.ur~rri1L't'mu \':t!!lft!L•!initivo n:t pCtg. ~IS Uo Bolctilll de fevereiro últi· l'luncjnmcnto, ctlit:~d:~ pelo IPEA Instituto de' Pluncjamcnlo
Eclll11lmico - cm M.:u n1 Ue agllsto de 1976, h(a um urtigo intituludo
{)u~rrllu :t1lS jurn:-. de 1972, que Ll Rdatôrio do ano d{a, à pitg. "Os Limite:-. du Ptlssívcl: Notas sohrc Bulanço de Pug~1mentos c
;:,r .. r:m l.::rr:'!lcr prdinr inar, como tendo atingido :t 355 milhões de lndltstria no' anos 70", Uc :IU!llria dos renomados cconomistus Régis
ii. • :,·,,I· !~t·l:r:,·~::,, Lk !97J o l.'llrri,!.!c tlelinitivarncntl' para 359 mi~ Boncli c Pcdru S. Malan. A po'r~ina IJO, llS autores revclam us amortiliii,'Úcs rcl'~.·rcntcs aos anos de 11>71 c 1972. rcprmlltlindo e.xatumcntc
-.;"'11.'1'1!,• .•. :lnt"r·ri.·:t~'t'~t.·~ t' itlltl:-o, L'hcga-~~: ao S~.:rviçu du Divi· '" valores por mim doclinados: USS XSO milhões c USS 1.220 mi·
:.. 101: .·' 1 l•:llr:i1\ :.: .'i(d rnilh,·ll'" th: dólan:s.
lhtH.'S, rcspcr:tharnc:ntc.
1
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçuull)

O:; juros que tumb~m mcncionum sno os mesmos que fig:untm
cm rclutórios anteriores a 1974. P:llmilharam cii!S o mesmo caminho
que segui.
Em seu pronunciamento do di:t 23, o Líder Virgílio Tóvoru. meu
dilcto nmigo, emitiu u opinião de que as publicações de que me ser·
viru tcrium sido .. rctilic~tdus por public;u;õcs po~tcriorcs". Mus acon·
tece que bem posterior aos Relatórios de 74 c de 75 é o Boletim dcja·
nciro de 1977. cm cujas pítginas 214 c 215 rui colher os montantes das
amortizuçõcs c dus cxport~u;õcs que manipulei. Muis recentemente
ainda, divulgado roi o Boletim de revcrciro, deste ano, que também
nus mesmas púginas 214 e 21 J reproduz os mesmos nó meros unteriorcs. Portanto, se a conflabilidadc aumenta cronologicamente, sinto·
me su pcriormente arrim'ado.
Eis porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ante tantas discrcpún·
cius não consigo atinar se o erro é no soneto ou nu emenda.
Recapitulando, vimos que os Relatórios do Banco Central de 74
c 75 fizeram as vultosas rotiõcaçõcs de 533 milhões de dólares. cm 74,
c 761 milhões, cm 75, rcspt:ctivamcnte, cn1 valores ussimliudos nos
Rclatórim de 1971 c 1972. E de perguntar-se, entoo, Sr. Presidente,
Srs. Scnudor~s:
I') O que faria o Banco Central- ele que tem a responsabilida·
de de fiscalizar todos os Bancos do País- se sabedor fosse que estabelecimento por ele lisca/izudo, lizcrn, 3 ou m~tis anos depois, tão
t:lú$ticm; n:tilicuções como as que ele mesmo prnticou'l

O Sr. VirgOio Távora- (ARENA-CE)- Eminente Senador,
muis umu vez dizemos que :ts retificuçõc:s, não tts hâ.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA-AL)- 2') E quem
pode garantir que, daqui a 3 <tnos, umu futura administração não
venha a rctificar resultados de bahmços do Banco Central tidos ago·
ra como definitivos?
Ê do maior intcrcsst: de todi.t :1 Nw;ãll que o Banco Ccntr:tl inspire sempre a mesma confiabilidadc- ontem, hoje c am:tnhà. Mas,
infelizmente, hú sérios indícios de ponderosos senões ;.a repurur.
Comprova-o o prudente c insuspeito comentário du pág. 115, de
Conjunrura Econômlca, publicação da Fundação Getúlio Vargus,
número de fevereiro último. vazado nos seguintes termos, que vou
ler no original pura maior autenticidade:
"Deve ser observudo, no entanto, que os registras do
Banco Central cm rclução :to sctor externo vém aprcscntundo
inúmeras divergências, tornando-os imprecisos. c dificu\tan·
do as aníiliscs. Assim. por c.xcmplo, o aumento da dívida bru·
tu, segundo os Boletins do B:mco Central, indicav:tm vulorcs
que. cm 1974 e 1975, cm conjunto. situavam-se USS 2 bilhões
abui.xo daqueles registrados no balanço de pagamentos."
·
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cntiio, :tgnru. j(1 mais cabais, aquilo que se :.aligunt como n.:lntlundo
wn:t verdade incontcstCtvc/, todos os argumentos sobre os quuis Olh
montamos para mostrar que, n:ulmcnte, S. Ex• o Sr. Ministro da
Fuzcnd<~. com a respons:tbilidade que o cargo lhe impõe, estuva com
a r:tôo. quundo &~presentou umu reluc5o, ''Serviço de Dividu
E.lpllrt:lçilcs decrescente" p:trtir do ano de 197! a 1'!71 até o ano pa5·
s:tdn. Mas v:mws, Sr. Presidente, antes de maís n:tdu, situar bem o
prohlcnl:l. Scpur:tr o que é empréstimo u curto c :.1 rnéUio praZL)!'I, c
que ê médio c longo pruzos c o que é empréstimo u curtí!'l::inw pr;at.o.
Gostaríamos que tod:a :1 Cusa tomass~.: not:l dos número~ globai~ que
d:tmos, p:tr:t d~.:pois conferi-/os nas notas taquígr:íticus, pois acr~.:dí~
t01mos que teremos tempo bastante, ~!pôs, pura vé~Jos publicados 11"
Diário do Congre~so.
Em 1971, us :tmortizaçõcs de empréstimos c tinanci:lmcntos ;1
médio c longo pr~11.os sornaram USS H49,5 milhilcs. GostaríamllS qut.!
os Srs. Scn;~dorcs vissem os detalhes u que vamos descer.
E~sa cifra cnglohu dois valores que se retiram para fin.., de
dtk:ulo do scrvh;ll da dívida c que são: Positivo- Amortit:tçtic~ dt.:
Empréstimos c Hnanci:tmentos brasileiros. 5,3 milhões: r\morti1a~
çôes cm cruzeiros- pl)rtunto, retintdo d:t parcela de dol~í rcs paga :to
Bill.- menos 11..1 milhões de dólures.
Assim, as :1nwrtiz:tc;õcs de empréstimos c tinanciamen1us a
médio c longo pr:ttos, pura c[llculo do serviço da dividu, montaram a
H4J,2 milhõ~.:.~ de (.hílarcs cm 1971, Isso a médio c longo pr:.t/Os.
Neste ano, como ocorr~.:u ;,até 1973, - c aí pcrmitínw~nos
ch:tm~tr :1 atenç:io do eminente Senador Lui:t Cavulcantc -. a~
mnurtlzações de cmprésti'mus cm moed11- a que nos referimos- a
curto prazo, :ttingir:tm, o1té 197J, :1 gr:andes monwntcs. No ano cm
qucst:io, 1971. 537,6 milhôcs de dólurcs, isto é, são empréstimos
feitos c reduzidos, rcsg:.ltudos, dentro do pruzo de I) meses. Di r-sei:~: c esta cifra. de onde ~que da apareceu'? Em documento muito
citudo, cm discussões anteriores, nossus, que ~ o Boletim do B;mco
Central do Bntsi/, de !97J, .. Sctor E."<terno. DcscnV()/virncnhJ da
Economia Noacional", D{t,ctn umn aproxim:u;:io. na r{Jgina t2.just:t~
mente cm 1971: Entradas de Cupital e Curto Prazo: SHJ milh<,<s de
dólares c amortiz:u;õcs, ~~ qui! nos referimos- anwrtiz:.lçt,es a cUrtlJ
pntzo- cm números redondos: 540 milhões de dól:1rcs que, dcpoi;-;
de rctilil.::u..los, dão 5J7,6 milhões de dólares. Dcsta forma, :1s amorti·
ZitÇôes tnt:1is atingir:tm i.l I hilh:io, JH2,8 milhl1cs dt.: dôlarcs l.'nqu;,Jnto
que os juros líquidos se cilh1v:tm t.:m J02 milhões de dlll:trcs. no uuc
estia de :u..:ordo com o que: disse o Sr. Senador Luiz Co.!Valcantc.
Sr. Presidente, ntto COStUmólmos rulur n:t ausém.:ia das pesSO~IS
que:, pl.lr qu:IIL(Ltcr r:ttfao. cstavmn contntditando teses rlthsus. Se
:.assim l) lizcmns é rorque ignorúvumos que S. E"'· o rcprt:sent:lniC
de Alagoas, hnuvc.'isc s:tido do Plcn:'1rio, mesmo porque tínhamos
informado a S. Ex~ que iriom10s rcfutur os números fornedLios por

Oru, Sr. Presidente. Srs. Senadores. se exímios unalistas de S. Ex•
balanços. como os colabor:tdorcs de Conjuntura Econômlca, cncon·
Os dados que ll ilustre Scnudor Luiz Cavulcuntc apresc:ntou, tl'i,
Iram dificuldade para analisar os registras do Bunco Central, bem ríl·
215, colun:t JS. do Boletim n' I, de junciro de 1977- vamos mais
cil {: uvaliur os ingentes esforços, o tempo perdido, as idns e vindas de
um~1 vez repetir. dentro dn sistcmíttica do Banco Central- rcfcre111·
um improvis:tdo c teimoso cconomistu diletante que se compraz,
se apenas a :m10rti;.uçõcs de empréstimos ~~ mêdin c longo rraws ~
civicumcntc, cm :acompnnhur a vida econômicu c linunccim do Pais!
nãn podiam dehar de se referir senão a isso, rorquc cr:t o disrlulin:l.
Er:t o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito hcm! i':tlmas.)
No qu:tdro cm :trrcço, colunu :!0, uparecc tJill ingrt:sso liquid,) de
O Sr. VlrgOio Távora (A~ENr\- CE)- Peço a palavra corno l'upituis com n v;tiM ·de USS 1 bilhôes, tl96 milhties. S..: subtrairmo~
dcstu ciJ'r:.t o \':tlllr d;.t coluna IR, que: cit:tmos, S50 milhút..'s d~ J~ilan:~:.
Líder, Sr. Presidente.
chcg:trcmu!-1 :tll ingresso liquido tot:tl dos capitais cm I'J71. nn valo!'
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao de I bilhão, H46 milhões, co:adunundo-sc •:om os dados que :JparcCt"lll
no Quadro de B.alanço de Pagamentos do Boletim ~~qui citaJo, junhil
nobre Senador Virgílio Túvora, como Líder.
de 1976, p(tg, 196, item F. 4uc foi o ii/timo :1 aprcscnt:ar un1:1 si:ric: di.'
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE. Como l.ider halun~;os de p:t~:uncnto.
pronunciu o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
1\liCts, no prúprio Boletim de janeiro de l 1l7i, i1 1'1. 20~.
Hoje iriumos cm nome da Lidcrunçu percutir, discutir c ;.!presen"Qu~1dro de B:tlan~·o de P:tgamcntos," linha 4h, IO.:Illll\ ;a, ;u!llJrtÍ.':t·
tar uqui,- c pur:t tu I jCt contilv:tmos com u uquicscênciu. ao mesmo
lo'Ões Uc m~dio c lnngo pralos pura 1974 c 1975, 4uc nwnt;1111 .t li"\~. l
tempo o :apoio critico do eminente Senador Saturnino Br:.tgu. - as
medidas, ontem, cm pucotc, uprcscntados por Suu Excelência o Se- hilhfto, 9~0 mill1ôcs de dólares c:! hilhõcs, 119,6 mi\11~\:s dt..' dúl:ll'\'.'·
nhor Presidente da República, visando l\ protcçào e l\ capitulizaçi\o respectivamente, cm cucréncia com os dados llllt..' se rno~tr;111t !HI
du empresa nulcionul. Face, porém, ii orat;i1o que acubumos de ouvir. "Quadro de Podcr de Clltnpr:t das Export:u;lk' t..' C;.q""~:u.:idad~.: lk
fruto de umu raciênci:l hcncditinu do rcprcscntuntc de Alagoas. Importar.''
Assim, Sr. Presidente, pura que nihl haj:1 a nwnnr Lil1vida c pi1r;1
rcscrvumo-nos, pura amunhã abordar este ussunto, anunciudo cm
primeiro lu!!ar. E, no momento, procur:arcnws dar as c.xp/ic:wlh:s que cada um dus Senhores Senadores tenh:t ü màn dos dado~
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decompostos dos valores que :.1prcscntmnos, permite-nos. tr,tzer à
considcraçüo da Casa os seguintes quadros, c recuamos ati: um pouco, vamos u um ano antes. uo uno de 1970. Primeiro: amortizações c
empróstimos.c õnanci:tmcntos a médio c longo prazos: em J?70, foi
de 672,1 milhões de dólares: em 1971, 849,5, tudo em Mllll.!le•sl•
dólares, conforme nos referimos: cm 1972, I bilhão, 202"mílllõ.csdc
d.ólares: cm 1973, I hilhuo, 672,5 milhões de <llÍinr~s~~lir.s~·;.~. 1
bilhuo, 920,2 milhões de dólares; cm 1975, 2 bilhões, 119~'6f 1~8ri
dé dól;trés, cxcluidas aquelas duns primeiras parcclas.-uh~ ,\,Yiuj~o.
peqUenas c :1 que jú nos referimos: :tfi nmortizaçõcs de crripréS'rim9s e
finàncimncntos hr:Jsih:iros, port:mto, são dinheiro hrusilciro e as
amortizações em cruzeiros junto no BID, porque uma parte do BID
scpaga cm cruzeiros. Assim, cm 70, 71, 72, 7~, 74 c 75,·c.o.n[~IJI.e.ve•
rào•,os Srs. Scnadoros, no mapa que anexamos, ter·se-•a amortiZa·
çõcs de empréstimos c nnanciamentos a médio c longo prazos: 665,2,
....; pÓrlanto uma diferença bem pequena-: 843,2; 1.196,1: ~1;665,6;
1.907;1; 1,2, 107,4, óbvio, tudo cm milhões de dólares,
~ ·...

.OSr~ Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Virgilio Távora?
"
·~:

'

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não.

·:o

Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Tendo tido inadiável
ne~~~sidade de me ausentur por alguns momentos, só queria ~dvcrlir
aV. ·Ex• quejil cheguei.

:~0. SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA - CE) .:_ Útimo, o
pr~zer será

todo nosso.
:- ·:Eniiio, se demos, aqui, as amortizaçõe.s de empréstimos~ finan·
Clal'(l~.ntós a m!:dio e longo prazos, vejamos as amortizações. ele empréStim~s u curto prazo.
;.
.. ':Vamos ver, começando pelo ano de 1970: 1970-577,3 i:nilhões
de dólares; em 1971, 539.6 milhões de dólares; cm 1972, ~65,9 mi·
lhões de dólares; em 1973, 406,9 milhões de dólares: em 1974, -ai
pela instrução do Ministro Delfim, que devem estar rocordàdos- já
35;8 milhões de dólares, descendo verticalmente 11 amortização dos
empréstimos a curto prazo e em 1975, õca el:1 reduzida a apenas 7,7
mil6ões de dólares.
· ··
Por questão de forma de aprcscnwçiio, a movimentação de capitais a·curto prazo aparece no Quadro de Balanço de Pagamentos,
linh'á' 47, pelo valor liquido, quer dizer, ingresso menos salda. o
Ban~o'Central do Brasil publicou em 1973 como separata o trabalho
a que· pos referimos- estamos repetindo porque V. Ex• não estav~
presi:ntc; Senador Luiz Cavalcante - Setor Externo, Desenvolvi·
mento da Economia Nacional, Anexo especial 2/73, onde às folhas
12 - desculpem os Srs. Senadores a repetiçiio que estamos, no
momento, faw1dn- temos o Qu,tdro I Balanço de PagamentoAnálise c nessa "presentação aparecem destacadas as amortizações a
curto, mÇdio c longo prazos.
. Item B, Empréstimos e Financiamentos, página 12, no fim da

pâs_tna . .

·' O Sr. Lulz Ca•alcante (ARENA- AL)- Permite um aparte,
nobi~ Senador Virgilio Távora? (Assentimento do orador.) Estuhclece, asara, V. Ex• uma linha diferente daquela ndotada, nu
contestação de seu discurso do dia 23, a :mtcrior pronunciamento
rricu,'scibrc u mnt~rlu.

,·Ó SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas Perdüo.
EsllllllOS aqui, chegando até aos dócimos. Dissemos u V, ,l'x• que
nüo iríamos mais nos referir a claclo>s provisórios eis que V. ,Ex• pode·
ria•:ulcgur qUI! n..; d.·1do.'i l,f'll''i:/Jrit).', tl~o \'r:un Sl.lUS, eram possas.
M,us,,c:~tnmos :Hpli ~~~- · · · ··
:·1:: ·: ··.ll···, ::p.:na~i: isso é o que faze·
mos. Oxulú que"'"
•·:: :::•, :•·· ·.".· ""'"rtizaçõcs c juros
um b.llhüo, 142 111d:
:· :,.,. :. r:.otpo: "'" 1971,:,Pilgqmos1
de amorti/ncC:h.·.-. ,,,·
·, .. :•· ··:~~:~.- •. ~~··· •• mC:daot:,longo
prazoS: H4:t,:~ n1i:'..
·.'. :_:__.. •.•' ~_1·: 1 •.•1.,; diz: porclue nll~
figura cum'l ~
-·,,:r) !~l7: 11:: .:•Y.iJi~ilhll~sdc
dólnres'l ·
' .
, ·:.:0 . ""~·~_:-.

~:-

\l'ülcunte lA;,· .. :-.

,--.. .1

I ....

adüu· .-~,-.t· dlloJ,. ,,:olilriu de tcrmi .... ; . :u ;tl•;;,·j,:,
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O SR, VIRGILJO TÁVORA (ARENA -CE) - Por uma
razão simplissima, porque o empréstimo a curto prazo, de um ano,
entru e sai, c é computado. O Banco Central não enganou ninguém,
Estl1 aqui trabalho já muito citudo nesta Casa onde V. Ex• vê, com
umu uproximuçuo de menos de 2 milhões de dólares. - que não ê
nudu 540 milhões de dólares - exatamente a amortização a curto
prazo do ano de 1971.
Só pediríamos a V. Ex• que esperasse '""is um segundo.
Na auséncia de V. Ex• prometemos apresentar um quadro em
que duri"mos as amortizuções de empréstimos e õnunciamentos a
médio e longo prazos dos unos de 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 c
1975. Quanto ils amortizações de empréstimos a curto prazo, quer di·
zer, as amortizações que süo feitas e que o dinheiro tem que aparecer
dentro do próprio ano. E como é feito isto? Dentro de entradas
liquidas de capitais, vai a entrada bruta, menos essa amortização
anual. Quer dizer, algo que nilo esquenta: é o boi money, o dinheiro
quente, que não esquenta aqui no Brasil, c, por isto mesmo, foi dado
um paradeiro. Tanto que, veja V. Ex•, no ano de 1974, nós só tivemos de amortização de empréstimos a curto prazo 35,8 milhões de
dólares e, em 1975, o montante baixou para 7,7 milhões de dólares,
Os juros liquidas- dados oõciais- cm 1970 foram de 234 milhões
de dólares,
Em 1975:302 milhões de dólares; o número confere cxatamcnte
com o de V. Ex•
Em 1972:359 milhões de dólares; cm 1973:514 milhões de dóla·
res; em 1974: 652,4 milhões de dólares: em 1975: I bilhão 473,5 mi·
Ihões de dólares.
O que dá, serviço de divida, para 1970: I bilhão 476,5 milhões d_e
dólares: em 1971: I bilhão 684,8 milhões de dólares; em 1972: 2 b1·
Ihões 322 milhões de dólares; cm 1973: 3 bilhões, 576,5 milhões de
dólares; em 1974: 2 bilhões 595,3 milhões de dólares: c nnalmcnte,
em 1975: 3 bilhões 578,6 milhões de dólares.
Portanto, c;ses números, representam o que pagamos, é o que
estâ registrado, no Banco Central, como o que se pagou de amor·
tizações de longo prazo- está aqui, na página 215 a que V. Ex• se
refere tanto o que se pagou dentro do ano nesses empréstimos qucn·
tcs c, finalmente, os juros, Aliás, quanto aos juros parece que não há
dúvida, nossos números se diferirem dos de V. Ex•. em décimos.
Realmente, o que o Brasil pagou Srs. , c aqui estamos autorizados,
pelo Banco Central, pelo Sr. Ministro da Fazenda, pelo Conse.Iho
Monetário Nacional, a apresentar esses dados à consideração aos
Srs. Senadores como a expressão da verdade, se cifra nos algarismos
apresentados.
Fora disso, Sr, Presidente, o que poder!amos mais acrescentar?
Apenas o louvor que fazemos à pcrtinâcia, à paciência beneditina,
repetimos, com que o eminente Senador Luiz Cavalcante se debruça
sobre os dados.
Finalizando, queríamos que parte integrante de nosso discurso
fosse, cxatamcnte, aquele mesmíssimo quadro acrescentado ainda
dos dados do ano de 1970, que no anterior pronunciamento fizemos.
Verão V. Ex• que esses números são aqueles que, para o Governo,
constituem os encargos que o Brasil pagou nos anos a que nos refe·
rimos.
Gostariamos agora, com muito prazer, de inserir o aparte do
Senador Luiz Cavalcante, naturalmente elucidativo, em nosso discurso.
O Sr. Lulz Canlcante (t\RENA-AL)- Estou aqui cm mãos
com as notas taquigráficas. t\ certa altura do seu discurso do dia 23
diz, textualmente, V. Ex•:
"As criticas do ilustre parlamentar basearam-se em
dados provisórios posteriormente rctificados."
Muis udiantc- essu é umu oportunidade p"ra repeti·lus:
" .. , em publicações anteriores retiõcadus por publicações postcrior~s."

E, muis udiunte:
" ... senilo aqueles números que estavam rctincados nos
dois últimos boletins."

I

''I
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nalur:~lrnenle,

u 1974/1975. Enlào, insislo, V, Ex•

contestou o meu discurso ditendo que me baseei cm nUmeras dê: rclu-

\

lórios que for:~m posteriormcmc retificados. Agora, parece-me que
V. Ex• cslá dizendo coisa hem m:~is dtística.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE) - Eminenlc
Senador, dentro da lhaneza com que sempre cruçumos todos os
debates, não só com V, Ex•, mas com outros Senadores, aqui, temos
u acrescentur: inicialmente, nUmeras provisórios, existem em todos
os balanços do Banco Ccnlral, dentro de um gap de meses. Enti!o, ha·
viu divergências entre números definitivos c números provisórios,
Quando dissemos que a dívida do Brasil, amortizada ...
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-AL) - Nunca me vah de
números provisórios.

1)L•ríodo

1973
1974
1975

Sexla·felra I• 725

Sonlço da dhlda
A

E>porla~õos

2.577
2.595
3.579

6.199
7.951
8.670

u

Rolaçilo %

A/8
0,42
0,33
0,41

Os dudos preliminares, para /976, indicam os seguinles valores:
Em milhões de dólares
AI Sorviço da dívida
4.640
8) Exporwcàes
/0,/30
Roluçào% A/B
0,46

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- Concedo a palavra ao
O SR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA-CE)- ... somada aos nobre Senudor Roberto Sulurnino.
juros em 1971, cru de I bilhão c685 milhões de dólares, podíamoster
O SR. ROBERTO SATURNINO PRONUNCIA
chegado aos dí:cimus e afirmur que linha sido I bilhão e 684,8 mi·
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISi!O DO ORA·
lhões de dólares. Dissemos, wmbí:m, que V. Ex• se apega c realmcn·
DOR, SEM PUBLICADO POSTERIORMENTE.
le V. Ex• o faz no Boletim do Banco Cenlral do Brasil, n• I, de ja·
ndro de 1977, em que cita: "Poder de compra das Exponações e Ca·
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
pacidade de imporwr".
nobre Senador O!lo Lehmunn.
Neste 11qui, pela composição das diferenles colunas efelivamen·
te, tinha que entrar em consideração, apenas com as amortizações a
O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o scguin·
mí:dio e longo prazos, aquilo que o Brasil teria que realmente carrear le discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
de recursos, pura poder ler u capacidade a que alude o título do
Fato dos mais auspiciosos constitui a entrega à VASP- Viação
boletim.
Aí:rca São Paulo - hoje, precisamenle hoje, cm Sealle, América do
O SR. PRESIDENTE (Petrô1io Por1ella. Faz soar a campainha.) Norle- de um dos mais avançados modelos em ma léria de avião de
p:ISsageiros - o Boeing 727-200 - que lerá a capacidade de
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE) - Já Atendere· lransporle de 152 passageiros, apresenlando deslacada conquisla
mos a V, Ex• Mas, tornando u repetir, faltou :10 eminente Senador lecnológica no campo da aviação comercial cm lodo o mundo.
Este evenlo, se não revestisse caracleríslicas que o !ornam de
Luiz Cavalcante nu compulaçào dos dados definitivos levar em
conta - e isso até o Boletim de 1973, esse número especial o faz especi:ll inleresse nacional, talvez não devesse ser objeto de destaque
aproximudamenle, porque cm lugar de 537,6 milhões de dólares dá ou maiores referências c: com~ntârios.
M:IS, Sr, Presidenle, esse esforço de bem servir aos brasileiros,
540 milhões de dólares, dão números globais- números aproximados que depois ví:m à realidade. Faltou, nada mais nada menos, Sr. colaborando com u política de desenvolvimenlo nacional, coloca u
Presidente, computar as amortizações, os encargos devidos aos VASP na posição de vanguardeira das modernas iniciàtivas no
emprí:slimos de dinheiro quenle, aos emprí:slimos a curlo e a curlís· selar, transformando-a em exemplo vivo e dignificante a es1imular
simo prazo. E, esses recursos lodos eles aqui apresenwdos, sem empreendimenlos da mesma envergadura.
De oucra parle, a inicialiva da direção daquela Empresa
esconder coisa nenhuma.
E, terminaríamos, Sr. Prt:sidente, mais uma vez citando: passa represcnla iguulmenle a preocupação em melhor"r os padrões de
na cabeça de ulguí:m que um Governo faça queslilo de dizer que pa- trabalho, objelivando maior produtividade dos seus serviços, a bem
gou mais do que realmente pagou? Que seus encargos, no excerior, da aviação comercial no Brasil. Com efeilo, as '1eronaves agora.
são maiores do que aqueles que realmenle ele lcm? Se jus1amen1e ele adquiridas - Boeíng 727-200 - são uparelbos aperfeiçoados, que
transporiam maior número de passageiros, com rcnlabilidude muilo
í: crilicado por ler uma dívida que lhe dá anualmenle encargos bem
mnior do que a de outros aviões do mesmo porte. Possuindo lrôs
elevados?
realorcs - o ·que lhe dá indisculívcl condições de segurança,
Sr, Presidenle, Srs. Senadores, eslcs são os dados c S. Ex• o Sr.
conforto e facilidade de operação - apresenw, ainda, caracteríslica
Ministro Mário Henrique Simonsen quando citou perame a Escola
que: atende: às necessidades nucionais no rnomcnto: u sua economia.
Superior de Guerra os números, o fez baseado naquilo que ele ppdia,
pois, cnquanlo um uvii!o a julo, do mesmo porte. transportu 117
islo é, primeiro: números verdadeiros; segundo: números que, vcrda·
passageiros, consumindo 4.200 licros de combus1ívcl por hora, esse
deiros, !raziam alrás de si a rubrica, o aval, o endosso, do Banco
novo aparelho pode levur 152 passageirlls, consumindo ·1.550 lilros
encarregado de conlrolur a nossa dívida exlerna que, Senhores, desa·
de combuslivel, ou seju, com uma vantagem de 1runpor1e de 35
lia comestaçilo, reconhecida pelo próprio Fundo Monclário lmerna· pussugciros u mais, com um ucré:scimo d~: npc:nus 350 litros de
cionul como a insliiUição que lem o conlrole mais aproximado no combuslível,
mundo da exalidilo - porque comrole exalo, cnlidade nenhuma
.sr. Presidenle, Srs, Senadores, é medidu de jusliça que, ao
financeira lem- refcreme aos encargos do País.
Sr. Prcsidenle, era o quelínhumos a dizer. (Muito bem! Palmas,) consignar-se o uconlecimenlo, façamos referência panicular il Via·
çilo Aóreu São Paulo, u VASP,
Nilo vui nesse falo nenhuma conolaçuo de simples elogio, mas
DOCUMENTO ti QUE SE REFERE O SR. VIRG/.
de uma manifeslação que se impõe pelo senlido de jusliça, il visla
L/O TtfVORtl EM SEU DISCURSO:
desse mruordinllrio esforço paulisla que cudu vez mais se consolida
QUADRO ANEXO
em benefício de nosso Pais.
imporwnle alenlurmos pura o fulo de ser u VASP companhia
Exporlações
Relaçio %
Período
Serviço da dívida
gcnuinumenle brusileíru, fundada por inicíalivu do Governo de Suo
8
A/8
Paulo, objelívundo a inlegruçiio de nosso Puís, nlruvés de lrabalho
A
persislenle, conslunle, efelivo, de muilos unos. Frulo da visão
2.739
0,54
1970
1.476
grundiosu de Armando Salles de Oliveirn, que, no comando de Suo
2.904
0,58
1971
1.685
Paulo, lançou as semenles dessa que é hojo, sem dúvida, uma das
3,991
O,SB
mais imporlnnles emprosus du uviuçilo comercial do mundo.
1972
2.322

e
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t mtlis que justo reconhecer esse csforco, nindu muis quando,
nesse espaço de tcmpu, jtí surgiram c sucumbirum inúmeros
empreendimentos do lll!:SnlO gênero, nno upc:nus no Brusil, mas em
puiscs de cconomitt muitas vezes mais sólidu que u nossa.
J:: scnsuto reconhecer Utmbém que essu pcrmunêncih não
decorreu da obstimiÇ1tu de um governo estnduul ou de eventuais
dirctorcs da cmpn·s:~. ptll'~lll dtl esforço de muitn gente, do trubulho
incessante de muitns l'undnnítrios, de sucessivos Governos c: dire~
torius. cnlim. dc um rcqw.:rw cxércitn de trahulho, que, nesses anos
todos, :teu mulnu unw C\pcriência c um know-how altaniCnte
signincutivos,

·

Uttstmi;.t d~.:st:11.::tr. !":H a melhor ClHlhccimcnto, que u VASP, com
essu b~1gt1gcm de c.xperiência na avi;.1~iio cnmcrciul, vem registrando
resultudos cxcclcnlcs. Ern l<i6~. lransrnrrou 737.237 pussnseiros,
com umu t'rol:.l na qu;il (Hctlnminavam os aviões u pistão, que
prccisuvum vo:lr 72.2.11l horas rnr:l ulcndcr à rruca demnndn entilo
cxi:;tcntc.
Hoje, treze UlltlS dcpilÍS, ela rechn os registras operacionais do
ano de 197ó. dcrnniiSirundo •rue transrortou 2 milhilcs 443 mil e 491
rmsugeiros, OU seja, 2.1[ por CCniO 11 muis do que cm 1964, C issO
voando apen:~s 67 mil 696 horas, ou seja, seis por cento a menos do
que voou hí1 tn:z~.: :111us, flal':l :1 ex~.:cuçim de uma tarcfu tüo menor.
Tuis rcsullmlos sàt1 frut11s dn vlsilo dns responsáveis pela
empresu que, sempre, rrm:urum melhorar o seu equipamento,
radonulizm ll seu trah;lllw. maximizar !'!cus rcsultudos e minimizar
os seus gastos. O uumcnto do número de pussngciros transportados
nUo rcpn:scnta •1pcn;1., um crcsr.:imcnto du c~1pacidudc operacional,
mus tumbém. c suhn:tulhl, :1 mclhoriu da SLHI produtividude, fazendo
com que os gaSI\lS c~unhustivcljhornjpussugeiro e despesas
opr:rucionaisjp~ISS~tg~o:ir~,/h,lra fossem reduzidos cm termos reais,
Parlicipundo ativumcnt~.: nus progrumn~ de desenvolvimento do
turismo inlcrno c de i'orralccimcnto do turismo receptivo, a VASP.
opera cm 44 cidudcs brasilcirus, das <IUuis apenas duus no Estado de
Süo Paulo - São Paulo c Cumpinas. Serve u 20 estados
bru~ilr:iros, u 3 terrilôrio~ c uo Distrito Federal. Contudo se a
Empresu vai p~:rdcndo os vJnculus purumcntc estaduais caractcri·
zadorcs da sua cria~;io. nnn dci.,a de ser um exemplo pelo qual São
Paulo deseja continu~1r dcnHlnstrundo a visiio de seus estadistas e a
capucid~idc de seus crnprr.:s:írillS.
A VASP é hoje unw empresa do ;lmbito nucinmil, de todos os
bn1silciros a serviço dll Pnís. Eh1 opera cm linh<IS rentáveis c linhas
evcntu<~lmcntt: dclicit{trius, procurando compcnsnr umu pelas outras,
nws com"' mr.:snHI r.:liciêndu, com <I mt:sma dedicuçUo, c, acima de tudo, com u incontest:'1vcl sentido d!! servir uo povo, à nw;Uo brasileira,
oferecendo um scrl'iço cada vet. melhor c dentro de limites de
rcnwbilidade que lhe rcrmilc a autosuGciôncia Gnancciru que jâ
conquistou.
Por cstus r;tzõcs, Sr. Prcsid~.:ntc, Srs. Senudores, ·t: que desejei fazer este registro, destacando unw cmpresn de serviço público, como é
o c:1so d:1YASP. Faço-o n1111 cnm o intui lo de cnultcccr ncontecimcn·
tos circunstunci:.tis ou nflmcs isolndos, c, sim, parn tornar mais conhecidu uma rc<~lidudc que prccisn cht:gar ;~todos os hrusih:iros.
Nossu munif'cstucün é umu pulavra de estimulo, de
reconhecimento uo trubulhll daqueles que se esft>rçum, que dedicam
o seu conhr.:cimcnto c os seus nhjetivns du vidn u ujudur este Pais D
pussur, d~1 condiçiio de poténci:1 emergente, pura u dt: potênciD de
fmo, pur:1 gi1udi<> de l•><io o seu rov<>. Nu VASP, Sr. Presidente, em
verdade, dt:sdc: os seus muis humildes funcionúrios, utt: aos mDis
cmegorizados dirigcnlc.,, lll<ios, sem qualquer cxceçüo- com mcn·
çào esrcciul uos pil<llllS, mec:lnicos, telcgruGslus, comissários,
pcssoul que opcrliiHl ur ou cm lcrru -todos süo brusileiros de Süo
Puulo ou rau)iSIIIS do Brusil, que umundo 11 Empresa u que
dedicadumcnlc servem demonstram grundc umor à esta Nuçüo, que
lodos nós quL·rcmns ver cadu vez muis cngrundccidu e respeitada.
(Mui to l10m ~ l'ulmus.)
O SR. !'RESIDENTE (José Lindoso)- Concedo u puluvru uo
nubn.: Senador Ncl~on Cnrn~.:iro.
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O SR. NELSON CARNEIRO (M DB - RJ. Pronuncia o
scguinlc discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto a receber upelo do Presidente do Sindicato dns Escolas
paru Motoristas de Veiculas Rodoviários do Município do Rio de
Janeiro, Sr. Nelson Correia Rumulho, u fim de que cessem exigências
descubidus do CONTRAN, que, se mantidus, tornarão insustentável
u situuçào du quusc lotulidudc das Escoh1s pnrn Motoristas. Dentre
cssus exigências, cuju revogação se impõe, está a de uquisiçào de
simuladores u serem importudos, de preços elevados, precisumente
quundo o Governo udotu mcdidus drásticas puru reduzir nossas
importações, visando o equilíbrio da bulunçn comercial.
Em oficio, dutado de 11 de fevereiro do corrente ano, que torno
purte deste discurso, o presidente daquele Sindicato rebate críticas e
ucusuçõcs feitus às escolus de motoristus c seu pessoal, Oagruntcmcn·
te improcedentes c injustus. Muis clnru c objctivamente ruiu o oficio
do Sr. Nelson Correiu Rum alho, cm defesa da laboriosa c humilde
catcsoriu profissional, razão pela qual deixurci de razcr comentários
cm torno de seu conteúdo.
Sr. Presidente, no decorrer destes longos anos de autocracia, criou-se no Pais umu vcrdudciru ensrennscm com tentãculos cndu dia
muis numerosos c possuntcs, através da qunl se submete o povo n gastos tão insuportáveis qunnt' injustificáveis c u umn uutênticn tortu·
ra. ~ u técnico-burocracia reinando, soberana, à revelia do bem
público e, muito cspcciulmente, tolhendo a libcrdudc do cidadão,
órgãos incontáveis du administração se caracterizam peln pro·
lifcruçào de porturius, uvisos e toda espêcic de expediente, impondo
constrangimentos, obrigações c sustos que nilo têm o mínimo ampa·
ro nn lei. Purnlclamcntc, prolircrnm escritórios c usentcs diversos que
se locupletam, à cusla d~ cconomiu popular, desses ubusos ilcsuis.
Há umu sisuntcscu indústriu neste Pnis que vive du exploração
de um povo cxunsue, csmusudo pelo custo de vida cm contínua csca·
luda.
O CONTRAN- c, com ele, os DETRANs- não podia escapar u essu fúriu de sangrar c violentar u populaçüo. Difícil será conhc·
ccr o número de suus portarias inovadoras, não poucas, flagrante·
mente ilcsuis, pois não dispõe ele de poder lcsislntivo, que implicam
em gastos c crescente urbítrio. A pretexto de segurança, baixa cxi·
gências que oneram o contribuinte e limitam a liberdade do cidadão,
que vai sendo condenado u um suplício permanente, que nos ruz lem·
brnr Tântalo, pois jumais se libertu das penas u que é submetido à
revelia du lei.
A obtenção de umu simples Curtciru de Hnbilitaçüo de moto·
ristu umudor, uo contrário do que se dâ nos países mais evoluídos e
que maior número de veículos possuem, se torna uma maratona bastante cura: exumes psicoti:cnicos, de saúde, de vista, etc. E vni-sc ao
extremo de nüo se permitir no sobrevivente dessa maratona o direito
de viver cm paz após por ela passar. Periodicamente, a lulu tem que
ser renovada, onerando motoristas e submetendo-os u um extenuante processo burocr(ltico,
~o que vem fuzcndo, de algum tempo, com us escolas de moto·
ristus, exigindo que disponham de pcssoul de nível de ensino que só
pequena parcela de nossu população possui, ou u nquisiçüo de Llnk
Tralner, que consumir!1 divisas tão preciosas, se não lcvur uo recha·
menta us nossus modcsras mus eficientes escolas de motoristas, pura
que ccdum Iusar u outrem, permitindo que os importadores uuGrnm
sordos lucros,
Sr. Presidente, se o custo de vidu e u dcpreciuçào incessante du
moedu, u correr salários nuncu devidumcntc ujustudos, jl1 esmugn o
povo, mais sofre ele sob esses inumeráveis õnus que 11 engrenagem
giguntcscu do Estudo fuz proliferar cudu diu muis.
Tudo isto nos rurccc ubsurdo, pois nào i: difícil prever o dia em
que povo tão oprim1do c cxplorudo se ersuer!i contru o imri:rio tócni·
co-burocrlnico que nos impõe coisas como essus cxigidus pelo
CONTRAN.
Sr. Presidente, ulcunçnmos um momento cm que muito se teme
u Oposiçilo, dcsvulida c cerceada de 1odu formu. Teme-se que clu con·
quistc governos cstuduuis c cresça nus Cusus Lcgislutivus. Seria isso
nulurul, mus se vô 11 hipótese como umu hccutombe do sislema que
detém c exerce o poder neste Purs ht1 tuntos unos. No entanto, ni\o se
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vê que a técnico-burocracia, abusos c ilegalidades que oneram a
CtátiCO, n que é J')CrlliCiOSO para OS C~~ó!SM\~ rllriiCI.'CdOft:!'t (.la
região:
economia popular é cerceiam a liberdade do cidadão, estes sim,
cavam a ruína dos poderosos de hoje. Enquanto assim for, o povo
5. Con~lanlc rm:o~.:upaçfin por parte dP p..:·;~nal que
continuará sofrendo c submetido a suplícios incontáveis, mas fatal ses"rvc ú f)nna Tcrcs:1 Cristina, decorrente do ri~~o sr.:mprc
rá a queda de um sistema autocrático, cuja engrenagem alcançou
presente de trunsfcri:neia de Inca! de trahalho, .i :'r que esse pcs·
dimensões gigantescas, arbítrio c violências ocorrendo cm toda parsonl esrfl suhordinmln :i Rcp:inn:ll eh: Porto Alt~r·re:
te, na proliferação de portarias, avisos c qucjando que criam gastos
6. A ~.uhurdinaç~n ;'r SLipi.!rintl rukrr..:i:1 dr Prt./'·•<1:, ,k
para o povo c reduzem sua liberdade de cidadiio.
PorlcJ .'\kgn:, !'.t:ilantl.!dí.. . :::rdt:, :r: .. o!:/i.· .. ::
· .,. ,·r,r.'>
Concluo, Sr. Presidente, formulando apelo para que alguém do
pUr:tir lerrnvi:r. qrrL: Jt•m ;rl\'>lhHt ....'•r.1qi_,.i.: :~ •
~'h ,rl'
Governo, ainda que seja o próprio Presidente da República, se inteicnrvf10 ~::ri :mn•:n ,l!,
re do clamor de que i: veiculo o presidente do Sindicato das Escolas
Sr. Prc~hh:ntr.:, clc:~;nl!r..'C"\;'rritl •lit:L'r d:r L'\;cp,·ir•:,,·l :rr ;1r''' :, •::
para Motoristas de Veiculas Rodoviários do Município do Rio de para n cconomi:r u:rr...·i,•n.-11 d:r Fc.:rrn~·i.r qn•· nl:.r·.iL'•'L· ~~·:,·.:r': .. \ ,,
Janeiro, compelindo o CONTRAN a se ater à lei a que cstâ submc· siderúrgicas de ~:ão l':nrln, i\lin.r.; c Fst:rd,1 dn I\,. 1. '1, ,,.,; ''l. ·.
tido c à qual nilo pode transgredir. (Muito bem! Palmas.)
efeitos dn r:rbr.: d(.': pc!n)h.:n sru) rlnlt'lrins;; k·..• r:ll:l ., r ........ r:·· ~~··
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao eminente Pn.:~idl.!ntt~ Ernl.!sto lrci'il'l ,r nH:did;ts r;:r,rrr:;,, :··, .ll;·~Jrr, •:.
drásticas, pnnr ~~w.: po.;snml\S f'a;..:r l'rcnh: :r rrm:: )irrr: .. : ·' :l.:~f:,~·.~r·.',
nobre Senador Otair Bcckcr,
1

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Com a criação da Rede Fcrrovi:íria Federal S.A, cm 1957, a
Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, como as demais ferrovias do
Sul, ficou subordinada dirctamcnte à administração geral. no Rio de
Janeiro,
Em 1973, deu-se u impluntnção das Regionais, numa descentralização a mais acertada c racional, visando matar eficiência da empresa. Nessa ocasiiio, as ferrovias de Santa Catarina, Paraná c Rio
Grande do Sul constituíram a denominada Regional Sul, com sede
cm Porto Alegre.
Já no atual Governo, cm !976, em nova decisão de indiscutível
acerto, as ferrovias do Paraná foram desvinculadas daquela Rcgio·
na!. Criou-se mais uma Regional, para essas ferrovias, com sede em
Curitiba c subordinada diretamcnte à administração central da Rede
Ferroviária Federal S.A. A medida. que merecer nosso integral
apoio, visou melhor descentralização, atender à reivindicação justa
~o Paraná e beneficiou bastante aquele Estado.
Mas a Dona Teresa Cristina, tradicional e modesta ferrovia de
Santa Catarina, permanece como Divisão Operacional, subordinada
à Superintendência de Produção, órgão da Regional Sul. Mantém·
se, portanto, sua vinculação com Porto Alegre. A solução não aten·
deu a pretensão do meu Estado, que deseja a Dona Teresa Cristina
transformada cm Divisão Especial, cessando sua subordinação a
Porto Alegre.
Sr. Presidente, a reivindicação do meu Estado é justa e de
acordo com o interesse nacional, de rnclhor organização dos servíçm
da REFESA, para o que se impõe medidas de descentralização,
como as já adotadas.
~grande a importànciu social, política c económica dessa ferrovia para o Estado de Santa Catarina. f: ela conhecida como a Fer.
rovia do Carvão c seu significado maior se tornou após a crise do petróleo, face o aumento de produçuo de carviio, hoje uma das metas
básicas de nosso Governo.
Numerosas as razões que podem ser enumeradas para fundamentar a rcivindicaçilo catarinensc, de desvinculação da Ferrovia do
Carvão à Regional sediada cm Porto Alegre, para tornar-se uma
Divisão Espccinl, com sede no próprio Estudo. Resumiremos,
porém, a argumentação, enumerando apenas alguns aspectos
negativos da situação atual:
I. As compras de materiais silo ctetundas em Porto
Alegre, com prejuizo pura o comércio de Tubarão, Criciúma
e outrus cidudes catarinenses, situndus numa rcgillo que merece todo amparo du União, por razões sociuis, económicas e
politicus as muis fortes:
2. A movimentação finnnceiru igualmente prejudica o
meu Estado, pois se dú através de Porto Alegre:
3. E ntingidnn cnpncidnde de urrecudaçuo do Estudo de
Sunta Catarina, no tocante no !CM:
4. Concorrências públicns e ordens de pngamento, tudo
se processa em Porto Alegre, com delongas e excesso buro-

vcl C, simultan~.::tll1t:lliC, gur;rrrtÍr :r I.:UillÍIIIJ:!Ç:irl dr r dc-..:r,lr11.irrrulln

nacionul. E nwi~ ,._: :rccntua t> ~.ignílkado (!:: h.:rn;·.•i:t dt• C:·,\:'·) ...:nm
n implant;u;itll do compk\o ~.:;,rhnqt;irnl-:,J de ll·itttL.t, )'r"_jl.'!•.l
prioritário nt 11.1 I do (i,wcrno 1.' 1lc Vil~ta im; hl(: ;'til'.'~. i p:: r.r ., hr:;·;i i.
PurccC-tlll! que:! rcivindiv'ilr;fH> :t qtw olli!J.:O, rnnd:lll·•nl:l! p.~r:!
Tubarilo. Crkitim:t c lnda a f't:!!Í:1•l c:trhonlf·:r.l dL' .\'.ttd.: l'':.t.~t·i,:;t. l:

justa c proccclcn!;:, mcrl!.:cndo ~.:ünr.:rditur·~·l'. !·. po1::1 t'.·,,. r•.1ntrl~
buem, tamhC:m. r:rl.tiCS de JJ:I{tll't:Za rn!itiL':t, P'~b 11:Jtl.r :~:ti:, jtt-.[u d.,
que qucrc:r o ro~·o C.:ill:trin•·nsc :T ~.:ri:rt,•:itl de LJI!IOI Pivi~i:ltl [: <•t:I.'Í.d d.l
REFESA, que fnça cc~sar n suh,Jnlin;r,·:tn d:t h:r;ovi:1 du l:arvi111 a

distante Porto 1\lc~rc.
Eis porque, Sr. Prc.:;idtmtc, solidariw·mt.: cotn :tp.:h~:. 1~.tt. :.'. ;•\
autoridades cornpclcntcs, lll:lllif',~~t:uuln. dc'ita trrhun:r. nri,,;!'
convicção de qw.: o eminente Ministn, Dir~·cu No~!ttPir:r, 1111~· r;tr:::
atenção tem tido (":rr:r o m~·Lr Estad", Clllltrihuindtl d.;..;;,)J.J.rn,(•;:c

para o encuminhanrcfllll

c

s,jf:tt::1o

1!t; \'t:lhn~ ~ ;.:ro~h;.~ p.-,.:,krr,;,..,

catarincnscs, h~ d~.: lHIVÍf nwis csh: apclrl, Da 111-.:~rn;r rllfl\1':, l!·llli·)
na administm\'Üt) d:r JUWESA, csrccialmcl!tc no ~.~u i:u~.tn: i'r.;.d~
dente, Coronel Stornh:y Forte Hati ..;ta, qw.; h:t d1: ~c:;; ir ;1 jtl.;,tkJ 1b
reivindicuçfio, :rttmc.lcndn-:r, inclusive p:tf.l qu~..· ~ . : .!pr:~1l•.H't; (,! sç
agilize ti udminr-;tr;H.;iw Ll:r f)t,rra 'I\:n:~;.r ('ri~tirr;t, :: i,.r;;tlt\1,1 d11
Carvão, de ~it!nlfil';rUo sempre nwi~,r p:rr:t P n~·:l·•i1.
Ficu ULJUÍ, portantn, m•~u ;rpt:lo :r i..''.'.t:; .t!l.t.. :~~·!:Jri•:.lrk•. qnr:,
espero. corn.::.;pl1111Jcr:'r :to .-\clltinri.!nln L':rt<•rir.crl:-.1.', .rpl~··.;.;,,td<~ trrn<.
medida que l't)r·ços:.rmcniL' tL:rÚ que: t.:L'rlL:"I.;'ti/ôrr-~.;,; crn futtrrtl n:r~r
distuntc! Dcl:1 d..:col'rcr:'t~l apcna~; varlt<~);L'Jl-; c !HtlV,~ih'·" par;r ~~
REFESA, :-.~.:m úrrus, pois c.-,t:tmus di:rn!t: l;t.: mcr;r pr,wid;:J;..:i:t (h:
carâter udmilllstratrvo, de r:.h::íon;l!,;:ar,;ao di! M.:rvit,·v:: c. :dnruJf<mca·
mente, de atc:m.Jimenw t.lc ju:ao:i ~u1~,cio~! U•l ui:.) hL'Ill))

O SJt. Pit~:;;uH:NTE (.lo~~ l..inUusuJ
nobrcSenudur Llluriv:tl Baptista.

~- C1tlli..'!..'•!n :r p.d:t1'r;1 ao

O Slt LOtJHJV,\1. liAI~riS'f,\ (i\ I( ENA- SI'. i'r.Jilllll<'ia ''
seguinte discur:-.o.)- Sr, Prc~idr:nlc, Srs. Sl~rr:H.hn~:s:
A imprensa notid:r ~rue ~.c O.:!o.UI cngitand~' \Iii LJiniÍ~'.t•;.!t1 dus
órgãos dr: u~~i:-.tênci&~ m~Ji~n-lwspit:.tlar·, atr:rv~ . . d;1 r.:rj,,.;:r.) d~ \lnl
novo sistl!mu qui.! englobaria o INPS, FlJ~j{lJI\.-\f., 11':\>a~. ct~.
Tudo indica que u lllltid:irio ~ Pl'lli.:Cd..:nt;:, ~cm lJLH.:, J~·l crrt;rntll,
C:XiStU dc:cisnll fi n:rl pnr p:1rtc J~,J ClllÍl\elllt.! }'r~:~ic.\r:nlc \.:l'l\._';,1·.'1 ( )~._.\:, ..·\,
Essu~ rwtir..•ia.'i l!CrHm tcrnurcs c IIHJ!Ii.,;la-,·óc!' qtr-.: i!.ll' 11o:;s•:
dc:ixar de tr:11.c1· p:rru c:-.1:1 Cas~r inctu . . iv~: r·rlt' rr1•; F;rr~:..:1..:n:.n h)•·:~:.r·
mente prn~.:cdcr:t•:.-.
O FUNI\1 llt•\1., j:'i Ji~.~c v:'1ri:rs w1r:-. l)..;:.:.r wh;t!t.\ ,· ·•·t•'.•.l;
umu dus rn:liorl•,.;, lllili'l irnpnr[;llltcs I! ht'll\ ~111.\'ll:.r ',,,, .. ,,,,,.,. ,\, .. ,
governos rcvrJIU~·ittn:'u·r\t:-., VL:ill 1\:dfnlir '' lr.rj,,, •··· ~· .... ,;··'· :oi~'

entno

murgin:rli;,alrl 1111 tllr..';tllll! tr prnid~·t,,:i.l ·.111' :I. \ ~,.:·,·.~,, 111·

teirn assim pc11~:r ~· :-.r:ntc, u11.urilncnrcn1r: rcl.'r·;,:,.:. ('•'\;·' • ... ;t.· l \l·.·:t·
cionul dess.:r ih,':·r,, J!lt\'CI'Ilitnu:nwl.
O FUNRI ll~t\1. tcn1 dr:monstrmhl, ~~hidtv.url :1::.•. ·~-~~· · •·i.:llt
no Brusil unw rruva lllt.'lllalilludt: prcvidcnL:i.~l i;r, !~~~~ :.i:.\.•:\r ,::::r:;
prático, mr:no~ tiiWrmn, m;d!i Cill!lroladn c lritl.'l'irJ .. ll,
I. t'; !I•
roSUnlt:Ot\! :t I1Hl11S IIS SCIIS hcnr:fid;'lritl.'i,
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O atendimento médico, ambulatorial c de bcncllcios pccuniârios
.vem funcionando através de seus órgãos cspecfficos, com resultados
mais do que satisfatórios, haja vista a importância que lhe foi dada
pelos sctorcs de divulgação da Superior Administração Federal, colo·
cando essas atividadcs cm posição de relevo na mostra do trabalho
realizado cm 1976.
As dificuldades que atravessa são normais, Todavia o estimulo à
arrecadação é continuo, apesar do pequeno grupo de fiscais com que
conta.
.
· ..
O FUNRURAL, ao firmar convênio de arrecadação c paga·
menta com os bancos oficiais c 'privados c com as Secretarias de Fa·
zcnda estaduais, adotou a mais variada forma de serviços complc·
montares que facilitam sobremaneira a consecução de seus objctivos
fundamentais, facilitando o pagamento dos aposentados c demais
beneficiários cm locais mais próximos de suas residências.
Rcssaltc·SC que, cm vários casos, os recursos para esses paga·
mcntos são do erário nacional que os antecipam para reposição pos·
tcrior. A importância desse fato está cm que foi eliminada a ncccssi·
dadc de uma gigantesca máquina administrativa, de custo alt!ssimo
para realizar todo esse complexo de serviços.
O FUNRURAL, por outro lado, assim operando, se relaciona
admiravelmente, com os governos dos Estados, sendo excelente o seu
entrosamento.
A forma de operar do FUNRURAL, principalmente no que se
refere ao trabalhador rural, é perfeita. O homem do campo sente que
o Governo tem interesse cm ampará-lo c dar·lhc toda a assistência
que precisa,
Sr. Presidente, para que se tenha uma id~ia da importância do.
FUNRURAL no atendimento médico aos trabalhadorca do campo
c a seus dependentes, destaco os seguintes números, cxtraldos do rela·
tório anual do órgão, referente a 1976:
Partos normais .... , , ... , ................. , , , 329.665
Partos cirúrgicos .. , . , .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. • .. ..
60.327
Tratamento clínico , ....................... , , . 1.051.607
Tratamento cirúrgico , .................... , , ..
169.810
Consulta cm ambulatórios • , , , , , , . , . , .•... , , , , . 12.429.013
Pré-natal cm ambulatórios ...... , •.. , , . . . . . . . . . 74L260
Pequenas cirurgias .. , ............. , ... ; , , , , ..
670.144
No que diz respeito à assistência odontológica foram rcalizadás
6.442.000 cxtraçõcs c mais de três milhões de restaurações.
Somente no Estado de Sergipe, o menor da Federação, o
FUNRURAL aplicou cm 1976 mais de 31 milhões de cruzeiros cm
subsidies às entidades que com ele têm convênio para prestação de
serviços de saúde, quantia esta desdobrada da seguinte forma:
Cr$ I5.015.000,00 para assistência hospitalar;
Cr$ 9.899. I00,00 para assistência ambulatorial;
CrS 6.640.600,00 para assistência odontológica,
Ainda no meu Estado o FUN RURAL proporcionou, durante o
ano passado:
329.020 consultas; 21.102 atendimentos pré-natal; 12,386 peque·
nus cirurgias; 8,795 partos; 9,801 internações para tratamento;
17.690 radiografias; 57,811 exames de laboratório; 378,027 atendimentos odontológicos,
Sr, Presidente, diante dos números que citei é incvitâvel que as
noticias a que aludi no inicio deste discurso gerassem abundantes
inquietações entre os milhões de brasileiros hoje sob a protcção c
segurança do FUNRURAL. Funciona ele de forma a mais eficiente
c satisfatória c seus bcncficiârios não compreendem por que cxtin·
guir o que funciona tão bem c espalha benefícios por todo o Brasil
rural. E evidente ó o temor de que a mudança resulte cm piora, ao
menos no tocante a impccilhos burocráticos,
Parece-me, realmente, arriscada essa mudança com a extinção
do que vem prestando tão grandes serviços, cm setor complexo c, até
há algum tempo, totalmente desamparado. Receio que ao se tocar
nunw das maiores, mais belas c bem sucedidas criações da Rcvolu·
çilo, cm prol do homem do campo, muito venhamos a perder, o que
seria profundamente 1t1stimável.
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Sr. Presidente,
Não poderia encerrar este meu pronunciamento sem ressaltar
que, no que diz respeito aos bencllcios pccuniârios, o FUNRURAL
pagou mais de 6 milhões c 500 milhões de cruzeiros aos seus bcnc·
ficiârios, nesta quantia incluindo aposentadorias, pensões, amparos
prcvidcnciârios, acidentes do trabalho c auxílios para funeral.
Tão prollcUa atuação cm tão pouco tempo - o FUNRURAL
só foi criado cm 1971- foi possivel graças ao trabalho incansável da
equipe do Dr. Libero Massari, Diretor-Gcral do órgão e à assistência
que lhe dâ o eminente Ministro Luiz Gonzága do Nascimento c
Silva, da Previdência c Assistência Social, com quem nos congratula·
mos pela extraordinária tarefa até aqui levada a cabo,
Concluo, Sr, Presidente, afirmando confiar plenamente no emi·
ncntc Presidente Ernesto Gcisel, tão preocupado com o homem
brasileiro. Sua Excelência, melhor do que nós, conhece c sabe do
êxito imenso do FUNRURAL. Podem, portanto, os homens do
campo estar certos de que o Presidente Ernesto Geiscl será guardião
de uma das mais belas c meritórias realizações da Revolução e jamais
admiti rã que a assistência hoje dada ao trabalhador rural sofra rctro·
ccssos de q~alqucr espécie! (Muito bem!)
O Slt PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Senador lie!vldio Nunes,
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Pronuncia o se·
guintc discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na tarde de hoje, retomo o tema que já foi inúmeras vezes focali·
zado nas sessões legislativas anteriores, e que, ao invés de defasado
no tempo, a cada dia, pela sua permanência, importância e atuaJi.
dadc, ganha força c reclama solução.
Reivindicação da consciência nacional, imperativo de justiça na
distribuição de renda riscàl, fator de minimização das disparidades
regionais, sempre entendi, c cada vez mais me convenço dessa ver·
dadc, que a protelação no adotar a providência cab!vcl constitui fon·
te de agravamento do problema,
Claro que não tem o condão de solucionar todos os males;
evidente que não pode resolver a precária situação enfrentada pela
quase totalidade dos Estados, na busca incessante, traumática c
desesperada de recursos. Mas também é certo, c rcccrto, que
ninguém lhe nega lugar de destaque no contexto nacional.
Assim é que o Presidente Ernesto Gciscl c o Ministro MArio
Henrique Simonscn, cxatamcntc nos primeiros pronunciamentos
que fizeram à Nação, no mês de março de 1974, hâ três anos,
enfatizaram a necessidade do aperfeiçoamento dos mecanismos de
distribuição das· rendas fiscais entre as diferentes Unidades da
Federação, "os quais não chegam ao ponto desejável de eqUidade
dentro da atual sistemática do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias",
A responsabilidade da atual administração do Pais com rcfcrên·
cia ao problema, entretanto, nilo se exaure na posição adotada pelo
Chefe do Executivo c o Ministro da Fazenda,
Apesar dainsuperâvcl qualificação dos enunciadores, o próprio
Governo fez questão de rcafirmâ·la globalmente, comprometendo a
administração inteira, através do instrumento cm que lixa as dirctri·
zes c normas, as polfticas c metas do qUinqUénio governamental.
Dai porque o 11 Plano Nacional de Desenvolvimento, no capftu·
lo XII - Instrumento de Ação Econômica -, precisamente no
titulo que trata do "Aperfeiçoamento do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias", consigna que, a par de outras, as alterações na
estrutura do ICM serão orientadas com o objctivo de "assegurar a
distribuição 'mais eqUitativa das rendas estaduais pela constituição
de um Fundo de Participaçilo, arrecadado de todos os Estados c rc·
distribuído, entre outros critérios, conforme a população c o inverso
da renda percaplta",
Senhor Presidente c Senhores Senadores, n relevância da muté·
ria de que ora me ocupo, ull:m dos aspectos jd tantas vezes abor·
dados nesta Casa, guarda Intima rcluçilo com a própria sobrcvivên·
cia da Federação.
(;: incontestâvel que u quase totalidade dos Estudos, mar·
cadumentc os do Nordeste, nuo dispõem de recursos próprios que
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lhes permitam atender 11s necessidades mais imediatas, mais urgentes, ligadas até mesmo ao pagamento dos vencimentos do
funcionalismo.
que a princi pai fonte de receita com que contam é,
exutamente, a oriunda do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias.
Segundo a sistemática atual daJlistribuição, os Estados mais po·
bres carreiam recursos para os mais desenvolvidos. o alimentar
constante, é a incessante transferência de crescentes somas de recursos das unidades consumidoras para as produtoras.
o
depauperamento acabrunhante dos pobres. o enriquecer os que já
dispõem de muito. o diuturno bombeamento de riquezas. numa
palavra, a indisfarçável sucção do pouco de que ainda dispõem os
fracos com o objetivo de fortalecer economias estáveis c prósperas.

E mais adiante:
"A arrecadação do !CM, em 1976, cresceu 39,2%, cm
termos nominais, relativamente à do ano de 1975, porquanto
atingiu 36,9 bilhões de cruzeiros, contra 26,5 bilhões de

e

e

e

e

e

e,

Convém explicitar, mais uma vez, entretanto, que dentre os
princípios que inspiraram a reforma tributãria de 1965, inscreveu-se,
acima de todos, o relativo à correção das distorções fiscais c sócio·
econômicas, de modo a serem estabelecidas as bases de um autêntico
federalismo de cooperação.
Assim, em conseqUência de ter sido postergada, ou esquecida, a
finalidade primacial da reforma, está comprometida a Federação,
pois que sem disporem de meios para o próprio custeio das despesas
com pessoal, os Estados estão vivendo situações cruciais, vexatórias,
verdadeiramente asfixiantes.
Há pouco o Governo federal autorizou o aumento de 30% para
o funcionalismo, civil e militar. E fê-lo mostrando a impossibilidade,
em razão das dificuldades que todos conhecem, de oferecer percen·
tual mais razoável.
E os Estudos? Como reagi rã o Nordeste? Como as Unidades de
economia débil, já em luta para atender aos compromissos aluais,
suportarão novos ânus? Sim, porque é imperioso que, a exemplo dos
federais, os parcos vencimentos dos funcionários estaduais também
sejam anualmente reajustados,
Cria-se, assim, um quadro realmente constrangedor, pois que se
impõem, indiretamente, novose pesados encargos àqueles que já não
suportam os que têm,
Não há como fugir, pois, do dilema: ou se propiciam novas
receitas aos Estados pobres, que constituem a grande maioria, atra·
vés de mudanças nos mecanismos fiscais existentes ou por intermê·
dio de transferências a fundo perdido, ou então, inteiramente sufoca·.
dos, na dependência exclusiva do Poder Central, desaparecerão os
vestígios mais evidentes da federação.
Pouco importa que se unifiquem as allquotas nas operações
internas ou interestaduais (Resolução n• 98, de 22 de novembro de
1976, do Senado federal}, ou que os Secretários da Fazenda dos Es·
tados assinem pilhas de convénios visando a excluir determinados
produtos da incidência do imposto. Mas importa sim, antes c acima
de tudo, que seja modificada a sistemática de distribuição do ICM,
de modo a que, pelo menos na fase inicial, os Estados consumidores
partilhem, igualmente, do bolo que hoje é entregue quase que
totalmente aos Estudos produtores.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para que se tenha uma idéia
uproximada das dificuldades por que passam os pobrés, basta
examinar, ainda que rapidamente, a situação dos chamados ricos.
Tomemos, por exemplo, Silo Paulo, o principal Estudo produtor,
responsável por quase cinqUentu por cento da arrecadação do ICM
do Pais.
Nu terceira Mensagem anual à Assembléia Legislativa, o
Governador uflrmu que, nu execução orçamentârin de 1976, o lCM
(Estudo 55,6 e Municípios 13,9} representou 69,5 da receita efeti·
vumcntc urrecadudu, correspondente a 49,5 das despesas correntes. E

cruzeiros, no ano anterior."

e

interessante observar que no Orçamento-Programa para 1977
o ICM participa com 68,8% da receita total, corrcpondcnte a 45 bi·
lhões de cruzeiros, previsto um crescimento de 40,6% sobre o
orçamento original de \976,
Apesar da privilegiada, da invejável posição do Estado-Líder,
vale reproduzir, pela indisfarçável, sintomâtica c sugestiva importãncia, o tópico seguinte da Mensagem governamental:
"A gravidade da situação exige prontas medidas, por
parte do Governo Federal, conforme já foi alertado, pois,
ainda no exercício de 1977 o Governo do Estado enfrentará
dificuldades extremas, tanto no setor de despesas correntes,
relacionadas, principalmente, com universidades c hospitais e
com reajustes salariais, quanto no de investimentos, rcclamL·
dos por obras públicas inadiáveis, tais como a execução do
"Programa das Enchentes", Metrô, Saneamento Básico,
Aeroporto Metropolitano, ampliação dos serviços de energia
elétrica."
Ora, se o Estado que recolhe, praticamente, cinqUenta por cento
da arrecadação do ICM verificada no País, c que representa o principal componente de sua receita, já alertou o Governo para a
gravidade da situação criada pela insuficiência de recursos, fácil é
atestar, sobretudo em relação ao Nordeste, o estado de penúria cm
que se encontram as Unidades que o compõem.
Há que ser encontrada a solução, que por certo não será a
manutenção do aluai mecanismo de distribuição do !CM.
São Paulo, pela pujança de sua economia, pela versatilidade das
fontes alimentadoras do seu orçamento e por suas inúmeras e decan·
tadas potencialidades, apesar dos obstáculos momentâneos, ainda as·
sim, não aplica a metade da receita do !CM nas despesas correntes,
que, como todos sabem, englobam as despesas de pessoa.
O caminho que interessa ao País, o que mais lhe convêm, mas
que até hoje não foi posto cm prática, apesar de já delineado, é, pelo
menos inicialmente, o da "constituição de um fundo de Participação
arrecadado de todos os Estudos c redistribuído, entre outros crité·
rios, conforme a população c o inverso da renda per caplta".
Há três anos o mal foi diagnosticado e hã mais de dois anos
recomendados e eleitos os remédios, consoante a realidade conjun·
tura\, mais eficazes.
O Pais inteiro aguarda u decisão que demora. Ainda tem rescr·
vas de confiança. ~que primeiro fomos todos estimulados a repartir
o pão. Mas só agora é que nos lembram que, para dividi-lo, há que
abrira porta, (Muito bem! Palmas.}
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso}- Nilo há mais oradores
inscritos,
Nadu mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando pura a extraordinária das 19 horas, anteriormente convocada, a
seguinte
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Discussão, em turno único, do Parecer da Comissilo de Relações Exteriores sobre: a Mensagem n• 30, de 1977 (n• 28/77. na origem), de \4 de fevereiro de 1977, pela qual o Senhor Presidente da
csclurccc~
República submete ao Senado a escolha do Senhor Ov!dio de Andra·
" ... u receitu depende, busicamcnte, du arrecadaçilo do de Melo, Embaixador do Brasil junto ao Governo da Tailândia,
lCM e dus Operações de Crédito, us quuis, cm conjunto, puru, cumulutivamente, exercer u função de Embuixador do Brasil
junto 1\ República de Cingapurue ~Federação da Mu\ilsia.
rcprcscntum 85,4% do seu total".
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----------------------------~----------------------- 2Discussf1o. crn turno único, do P~1rcccr du Comissão de Relaçôcs E.,tcriMcs sobre a Mcnsugcm n• 52, de 1977 (n• 70/7 7, nu
origem). de 21 d,, corrente, pela qual o Senhor Presidente da Repúbli·
ca submete ao Sen:tdo a escolha do Senhor Armindo Branco Mendes
Cadaxa. Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,

pant exercer a funçiio de Embaixador do Brusil junto ao Governo da
Jamuica.
o SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estlt encerrada a sessão.
( Lt'>'allta-sea ses.vào às I 7 horas e 45 minwo.v.)

ATA DA 29• SESSÃO~·EM 31 DE MARÇO DE 1977
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDE:NCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA
.:IS 19 /JOR,IS, ACI!tiA!.SE PRESENTES OS SRS. SENA·
DORES:
Adalberto Sena - t\ltcvir Leal - José Guiomard - Braga
Júni•>r- José Lindoso- C:tttctc Pinheiro- Jarbas Passarinho· Renato Fr:tnC•l - t\bandrc Cost:t- Henrique de La RocqueJosé S:trney - Hdvídio Nunes - Petrônio Portclla - Mauro
Bcncvidc:s- Virgílio T:tvoro1- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria
- Dinartc Ma ri; - .lcssé Freire- Domício Gondim - Milton
C:tbral - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo Guerra Arnon de Mcllo - Luiz C.tvalcantc- Augusto Franco- Gilvan
Rocha - Lourival Raptisltl - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Eurico Rcz~:ndc - .llúio Coilmon - Amarul Peixoto - Roberto
Saturnino- Benjamim Farah- Danton Jobirn - Nelson Carneiro
- Gustavo Capanenw - Itamar Franco - Magalhães Pinto Franco Montoro- Orestes Quércia- Otto Lehmunn- Benedito
Ferreira- Osircs Teixeira- ltulívio Coelho- Mendes CanaleSald:mha Dazi- t\ccioly Filho- Leite Chaves- Mattos LeãoLcn<lir Vargas- Otair Beckcr- D:tniel Krieger- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (l'etrónio Portella)- A lista de presença
ucusa o compart.:cim~nto de 56 Srs. Scnudores. Havendo número
regimental dccli.~rtJ abcrw u sessão.
Sobre a mcs~1. n.:quc:rimcnto que st:ní lido pelo Sr. J9-Secretário.

elido c arrov:>do o seguinte
REQUERIMENTO N• 53, DE 1977

Item 2:
Discussão, cm turno único, do Parecer du Comissiio de
Relações Exteriores sobre u Mensagem n•' 52, de 1977 (n'
70/77, nu origem). de 21 do corrente, pclu qual o Senhor Prc·
sidcnte da República submete ao Senado u escolha do Senhor
Armindo Branco Mendes Cudaxu, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Governo da Jamaica.
As matérias constantes da Ordem do Dia, nos termos da alinea
h do art. 402 do Regimento Interno, devem ser upreciudas cm sessão
secrc:tu.
Solicito aos Srs. funcionllrios us providências necessárias a fim
de ser mantido o preceito regimental.

(A .H's.wio wma•.W.' ,\·erreta à,\' /9 horas t! /0 minuros t' \'alta
a sn pública âs 19 horas t' 20 minuros. J
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Nada mais ha·
vendou trntur. vou encerrar a sessão, designando pura íl ordinúria de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votuçiio, cm turno único, do Rt!querimento n\1 33, de 1977, do

Nos termos du artigo '.113 do Regimento Interno, requeiro dis· Senhor Senador Lourival Baptista c outros Senhores Senadores, soli·
pensa de intcrsticio c prévia distribuição de avulsos para o Projeto de citando u trunscriçào, nos Anuis do Senado Federal. da uula inau·
Resuluçiio n•• 3, de I'J77, que autoriza u Prcfeitur:> Municipal de Bra· gural proferida pelo Presidente do Senado Federal, Senador Petrô·
nio Portdlu, nu Universidade de Brasília. cm comemoração ao
gan~a Paulista (SI') a realizar operação de crédito no valor de
Sesquiccntenltrio
dos Cursos Juridicos no Brasil c da saudação feita
CrS ~~.931.0.16,20 (vinte c dois milhões, novecentos e trintu e um mil,
trinta c seis cruzeiros c vintt: centavos}, a fim de que figure na Ordem it Sua Exc<lénciu pelo Professor Pereira Lira.
do Diu do.1 scssüo seguinte.
-2Sala das Sessões, cm 31 de março de 1977.- Cattete Pinheiro.
Votaçiio, cm turno único, do Requerimento n' 38, de 1977, do
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - De acordo com a Senhor Senador Jessé Freire, solicitando u retirada do Projeto de Lei
deliberação do Plenário, a matéria constará da Ordem do Dia da pró· do Senado n'' 3. de 1977, de sua autoria, que altera c revoga dispositi·
xim~t sessão.
vos da Collsolidação das Leis du Previdência Social, c dlt outras
providêncius.
O SR. PRESIDENTE ( Pctrdnio Portelltt)- Passa-soil

ORDEM DO DIA

-3-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 42, de 1977. do
Item 1:
Senhor Senador Daniel Kricger, solicitando tenham tramitação cm
conjunto os Projetas de Lei do Senado ,,, 160, de 1975, c 21, de 1977.
Di.'icu:-.~r~o. cm turno único, do Parecer da Comissão de
Rd:u;•'•cs htcriorcs.snbrc a Mensagem n• 30, de 1977 (n• dos Senhores Senudorc'S Ruy Carneiro, que dispõem sobre u proõs·
2X/77. 11:1 origem). de 14 de fevereiro de 1977, pela qual o süo de Técnico Agrícola.
S<:nlwr Prc:-.idcntt: du R~:pühlicu submete uo Senado 11 csco·
-4lha do Senhor Ovídil• de Andrade Melo, Embaixador do
Discussão, cm turno único, do Projchl de Resolução nY 3, de
Brasil junto :w Guv~.:rno du Tuihindiu, paru, cumulutivu·
1977
(uprcsentudo pelu Comissão de Economiu como conclusão de
m~.:ntt:, ~:,.~.:n.:~:r <l l'unçi10 de Embaixudor do Brasil junto à
sc:u Purcct:r n" 72, de 1977), qut: uutorizu u Prt:fcituru Municipul de
Rl.'pllhlit;a d~: Cing•1puru 1.: l1 F~:dcraçiio da Mal6siu.
llragança l'aulista (SI') a realizar operação de crédito no valor de
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CrS 22.93i,OJ6,20 (vinte c dois milhões, novecentos c trinta e um mil,
trinta c seis cruzeiros c vinte ccntuvos), tendo
PARECER, sob n• 73, de 1977, da Comissão:
-de Consthulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
da de.

-5Discussão, cm primeiro turno (aprcciaçilo preliminar da cons·
titucionalidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1976, do Sr. Senador Itamar
Franco, que cria o Conselho de Integração de Investimentos, dcsti·
nado a avali"r operações de qualquer natureza, referentes à fusão c
incorporações, aquisição de controle acionârio c cessão de ativo;
dimensionar o impacto do investimento externo dircto de capital
estrangeiro, e dá outrus providências, tendo
PARECER, sob n•I.027, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Sexto-feira I• 731

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secrctário,

Blido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 22, DE 1977
Nos termos do art. 310, allnca e, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado
n• 163, de 1976, a fim de ser feita na sessão de 14 de abril próximo.
Sala das Sessões, cm IS de março de 1977, -OslresTelxelra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Aprovado o
requerimento, a matéria seril inclulda na Ordem do Diu da sessão do
dia 14 de abril próximo.
ATA DA J4!SESSÃO, REALIZADA EM 17·3·77
(Publicada no DCN- Scção 1!- de 18-3-77)

RET/F/CAÇOES
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Estâ encerrada a
No Projeto de Lei da Câmara n• 8/77 (n• 3.030-B/76, na
sc:ssfio.
origem), que autoriza a reversão ao Município de Formosa, Estado
I Levama·.<e a sessão às I 9 Jwra.< e 25 minutos.) de Goiâs, de imóvel que menciona:
Na pilgina 366, 2• coluna, no art. I• do projeto,
Onde se lê:
ATA DA 12•SESSÃO, REALIZADA EM 1!-3-77
,... doado â União Federal por estrutura de 8 de junho ...
(Publicada no DCN- Seção 11- de 16·3·77)
Leia-se:
,... doado à União Federal por escritura de 8 de junho ...
RETIFICAÇÃO
Na Emenda n• I, de plenário, oferecida ao Projeto de Lei da
Na página 333, I• coluna, na parte referente ao Item 4 da Ordem Câmara n• 51 f76, que dispõe sobre a fabricação de detergentes não·
do Dia,
biodcgradáveis, nas condições que especifica:
Onde se lê:
Nu página 378, 2• coluna, nu justificação da emenda,
Onde se lê:
REQUERIMENTO No 22, DE 1!177
,... não considerando no projeto original, ...
Leia-se:
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno,
,... não considerado no projeto original, ...
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado
n• 163, de 1976, a fim de ser feita na sessão de 14 de abril próximo.
Sala das Sessões, cm I5 de março de 1977.- Oslm Teixeira.
(•) ATO DO PRESIDENTE
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Item 4:
N• 5, DE 1!177
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 163, de 1976, do Sr. Senador Amaral Peixoto,
que dá nova denominação ao Instituto de Medicina Legal do
Distrito Federal, tendo
PARECERES, sob n•s 973 a 975, de 1976, das
Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade;
-de Educaçioe Cultura, favorável; c
-do Distrito Federal, favorável,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrclârio.

Elido e aprovado o seguinte

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 52, item 38, do Regimento Interno, e na forma do
artigo 2•, letra a, do Ato no 2, de 1973, da Comissão Dirctora,
Resolve nomear Antônio de Araújo Costa, Técnico Legislativo,
Classe C, Referi:ncia 53, do Quadro Permanente, para exercer o cargo em Comissão de Chefe do Gabinete do Presidente, Código SFDAS-101.4, a partir de 1• de março do corrente uno.
Senado Federal, em I• de março de 1977, - Senador Petrônlo
Portella, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 6, DEI977

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Aprovado o regimentais, c nu forma do artigo 2•, letra a, do Ato n• 2, de 1973,
requerimento, a matéria será incluldu na Ordem do Dia da scssüo do da Comissão Dirctoru,
dia 14 de abril próximo.
Resolve, tendo cm vista o Ofício n• 112, de 1977, do Presidente
da
Funduçüo
Nacional do lndio- FUNAI, Ministério do Interior,
Leia-se:
por à disposiçi!o daquele órgi!o, por muis um uno, o servidor Juliano
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -ltem4.
Laura da Escóssiu Nogueira, Técnico Legislativo, Classe "C",
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Referência 51, do Quadro Permanente do Senado Federal, sem ónus
Senado n• 163, de 1976, do Sr. Senador Amurai Peixoto, que puru o Senado.
Senudo Federal, em 30 de março de 1977,- Senador Petr6nlo
dá novu denominuçi!o ao Instituto de Medicina Legal do
Portella,
Presidente.
Distrito Federal, tendo
PARECERES, sob n•s 973 a 975, de 1976, das
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Comissões:
-de Constltultilo e Justiça, pela constitucionalidade e
Resenha das matérias apreciadas de I~ a 31 de março de 1977
juridicidude;
(urt. 293, inciso 11, do Regimento Interno),
-de Educaç.ilo c Cultura, fuvordvcl; e
(•) Rcpublh:udo por hu\·cr ~urdo com inc:orrcçno no DCN (Sedo 11), de :!:9·3·77.
- do Distrito Ft'Cieral, fuvorilvel.
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Projeto nprovndo em turno único e enviado AComissão de Redaçilo:

Repúblicu :.._Autoriza 11 reversão ao Município de Formosa, Estado
de Goiás, de imóvel que menciona. Sessão: 31-3·77.

l'rojel<l de Lei d11 Ci1nHir:l n• 10, de 1977 (n• 3.146-B/76, na ProjetosaprovodoseenvladoslPromu1Kaçio:
Casa de origem), do Senhor Presidente da República, que autoriza
reversiio liO Município de Pelotus (RS) do terreno que menciona.
Projeto de Resolução n• 104, de 1976 - Suspende, por in·
constitucionalidade, as expressões" ... e do Minist~rio l!úblico ..." e
2 3 77
Sessão: K· • ·
" ... ou na carreira do Ministórió ... ", constantes do art. I 15 da Cons·
Projetas aprovudos em I• turno e enviados à Comissão de Redaçilo:
tituiçào do Estado do Rio deJaneiro. Sessilo: 21-3-77.
Projeto de Lei do Sen11do n• 73, de 1976- Senador Nelson Car·
neiro- Eslubclece prioridade na concessão de. prestações aos cegos.
Sessão: S-3- 77.
· .,
Projeto de Lei do Senudo n• 7I, de 1976- Senudor Nelson Car·
nciro - Dispõe sobre " dispensa de npresentnçilo de atestado de
vida. para efeito de recebimento de proventos, por parte dos
aposentados de qu:llquer sistemu. Scssilo: 16·3-77.
Projeto de Lei do Sentido n• 153, de 1976- Senador Orestes
Quércia- Dú nova redaçiio 110 art. 13 da Lei n• 4.717, de 29 de
junho de 1965. Sessilo: 18-3-77.
Pro;eto de Lei do Senado n• I 16, de 1976 - Senador Fausto
Castelo-Brunco- Inclui entre us atribuições do MOBRAL a difu·
são de rudimentos de educuçilo sanitária. Sessão: 24·3-77.
Projeto de Lei do Senado n• 51, de 1976- Senador Ftnnco
Montara- Manda incluir no pagamento das férias as horas extra·
ordinárias habitualmente prestadas pelo empregado. Sessão: 25-3-77.
Projeto aprovado em 2• turno e enviado à Comlssio de Redaçio:
Projeto de Lei do Senado n' 127, de 1975- Senador Franco
Mon10ro- Determin:111do que na aposentadoria portempo de serviço, o segurado indenizurC1 o INPS pelo período durante o qual nilo
haja contribuído. Sessilo: 23-3-TI.
Projctos aprovados cm 1• turno:
Projeto de Lei do Senado n• 234, de 1975- Senador Nelson
Carneiro - Dispõe sobre a tmnsfer~ncia de funcionário público
estud:~ntc univcrsitilrio, edil outros providências. Sessão: 3-3-77.
Projeto de Lei do Senado n' 193, de 1976 - Senador
Vasconcelos Torres - Introduz alteração nu Lei n• 6.205, de 29 de
abril de 1975, que estabelece a descuracterizução do suJ:írio mínimo
como fmor de correçilo monetitriu. Sessiio: 17-3-77.
Projetes apro•adus em turno único e en•lados à Câmara dos
Deputados:
·
Projeto de Lei do Senado n• 24, de 1977- Comissão Diretoru
-Reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal, e dá
outras providências. Sessão: 21·3·77.
Projeto de Lei da Cu mura n° 39, de 1976 (n• 705-C/75, na
Citmnra dos Deput:tdos) - Altera a redução de dispositivos do
Decreto-lei n<' 4.238, de Hde abril de 1942, que dispõe sobre a fabri·
c:tção, o comórcio c o uso de :~rtigos pirotócnicos, e dá outrus
providênci:ts. Scss:to: 28 ·3-77.
Projetas aprovados c enviados ii sanção:
Projeto de Lei da Citmura n' 105, de 1976 (n• 3.091-B/76, nu
C:inwra dtls Deputados) - de iniciativa do Senhor Presidente da
Repúhlka- Altera a.s diretrizes das rodovias BR-453 e BR-468, inte·
grantes do Plano N:toional de Viuçito, uprovudo pela Lei n• 5.917,
de lU de setembro de I'J7J. Sesst!o: 9-3-77.
Projeto de Lei da Citnutru n• 107, de 1976 (n• 2.685-B/76, nu
C:inwr:t dos Deputudos) - de iniciutivu do Senhor Presidente du
República- Dispõe sohrc a dm1çiio do Hospital Herm(nio Amorim,
c dit outras rrovidóncias. Sess1to: 18·3-77.
Proielo de l.oi d:t Ctimura n• li, de 1977 (n• 3.298-A/77, nu
Citmara· dos Deputados - Reujustu os vencimentos e sulúrios dos
servidores da C:tttwru dos Deputados, e d:\ outras providências.
Se."õo: ~-l-.1-771extruordinilria).
J'r,iot" de t.d da C'itnwra 111' 08, de 1977 (n' 3.030-B/76, nu
(;J:.I.II;I ~~~~·. !'k!!lll:ulll.~l··- d~: inidativu do'Scnhnr Presidente dn

Projeta de Decreto Legislativo n• 2, de 1976 (n• 37·Af76, na
Ciimtlra dos Deputados) - Aprova as contas do Presidente da
República, relativas uo exerclcio de I974. Sessilo: 25·3· 77.
Projetosrejeltadose envladooao Arquivo:
Projeta de Lei do Senado n• 30, de 1976 - Senador
Vasconcelos Torres - Dispõe sobre a concessão do salário-famflia
aos trabalhadores autônomos, pelo sistema geral de Previdência Sociul. Sessão: 3-3-77.
Projeto de Resolução n• 116, de 1976 - Comissão de
Economia- Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) a clevar, cm CrS 1.539.851,00 (um milhão, quinhentos e trinta e nove
mil, oitocentos e cinqUenta e um cruzeiros), o montante de sua divida
consolidnda.Sessão:4-3-77.
Projeto de Lei do Senado n• 175, de 1975- Senador Nelson
Carneiro- Modifica a redação dos nrts. 2• c 3• da Lei n• 4.266, de
3 de outubro de 1963, e dá outras providências. Sessão: 4-3-77.
Prójeto de Lei do Senado n• I32, de I974 - Senador
Vasconcelos Torres - Dispõe sobre a obrigatoriedade de doar
sangue. Sessão: 7-3·77.
Projeto de Lei do Senado n• 94, de 1976- Senador Ruy Car·
nciro -·Introduz modificações na Consolidação das Leis do Traba·
lho, na parte referente nos vogais das Juntas. Sessão: 7-3·77.
Projeto de Lei da Câmara n• 69, de 1974 (n• 585-B/72. na Casa
de origem)- Exclui a parcela de honorários na cobrança da Dívida
Ativa da União. Sessão: 8-3-77.
Projeto de Lei do Senado n• Jil8, de 1976- Senador Orestes
Quórcia- Torna obrigatória a indicação no rótulo de bebidas dos
uditivos empregados na sua fabricação. Sessão: 9·3· 77.
Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1974 - Senador
Vasconcelos Torres- Dispõe sobre estágio profissional de estudantes de Direito. Sessão: I 1·3-77.
Projeto de Lei do Senado n• 30, de 1975 - Senador Itamar
Franco- Alteru a Lei n• 6.179, de I I de dezembro de 1974, que
institui amparo previdenciário pura maiores de setenta anos de idade
c para inválidos, e dá outrus providências. Sessão: 14-3-77,
Projeto de Lei do Senado n• 153, de 1975- Senador Orestes
Qui:rcia _Acrescenta purágrnfo ao urt. J• da Lei n• 6.1 79, de 11 de
dezembro de 1974, que institui amparo previdenciário para maiores
de setenta unos de idade e pura inválidos, e dá outras providências.
Scssuo: 14·3-77.
Projeto de Lei do Senado n• 203, de 1975-Complementar Senador Alexandre Cos tu - Isenta do Imposto sobre a Circulação
de Mercudorius todas us operações interestaduais que destinem
quaisquer produtos aos 5 (cinco) Estados de menor renda per caplla
do Nordeste, e dCt outras providilncins. Sessão: I5·3· 77.
Projeto de Lei do Senado n• 249, de 1976- Senador Nelson
Carneiro -Introduz modificuçuo uo 1• do art. 461 da Consolida·
çiio das Leis do Trabalho. Sessão: 22·3·77.
ProjC!õ de Lei do Senado n• 258, de 1976 - Senador
Vasconcelos Torres- Tomba a Igreja Nossa Senhora da Paz, em
Jpancmu, nu Cidudc do Rio de Jnneiro, e dll outras providências.
Sessiio: 22·3-77.
Projeto de Lei do Senado n• 213, de 1976- Senador Nelson
Carneiro - Dil nova redaçilo ao purúgrufo único do urt. 566 da
Consolidaçtio d;ts Leis do Trabalho. Sessão: 23-3-77.
Projclo de Lei do Senado n• 187, de 1976- Senador Nelson
C:trnciro- Dispõe sobre cômputo de horas de trabalho extrnordinâ·
riupurat'insdcPrcvidênciuSociui.Sessüo:JI·J·77.
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Projetas arquivados nos termos do art. Z78 do Regimento Interno:
Projeto de Lei do Senado no 110, de 1976- Senador Orestes
Quércia- Revoga o urtigo 357 do Decreto-lei no 5.452, de ]o de
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). Sessão: 3-3-77.
Projeto de Lei do Senado no 55, de 1976- Senador Nelson Car·
neiro - Regula o reconhecimento de teses, teorias, pesquisas ou
descobertas cientíncas no campo da canccrologia e das doenças
transmissíveis, hereditárias, contagiosas ou· tidas corno incuráveis.
Sessão: 4·3· 77,
Projeto de Lei do Senado no 172, de 1976 - Senador Otto
Lehmann- Altera os artigos II e 37 do Der.reto·lci n• 227, de 28 de
fevereiro de 1967, que deu nova redução do Decreto-lei no 1.985
(Código de Minas), de 29 de janeiro de 1940. Sessão: 7-3·77.
Projeto de Lei do Senado n• 143, de 1976 - Senador Orestes
Quércia - Institui adicional por tempo de serviço aos trabalhadores
regidos pelo Decreto-lei no 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolida·
çiio das Leis do Trabalho), Sessão: 8-3·77.
Projeto de Lei do Senado no 92, de 1976- Senador Nelson Car·
neiro - Introduz modificações ao artigo 472 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Sessão: 9·3- 77.
Projeto de Lei do Senado n• 44, de 1975 - Senador José Este·
ves - Torna obrigatória a utilização do alcoteste pelos Departa·
menta Nacional e Estaduais de Trânsito, e determina outras
providências. Sessão: I 0·3· 77.
Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1976 (n• 661·C/75, na
Câmara dos Deputados)- Dispõe sobre o cancelamento de registro
de protestos de títulos. Sessão: 11-3·77.
Projeto de Lei do Senado no II, de 1975- Senador Nelson Carneiro- Dá nova redução ao caput do artigo 2• da Lei n• 5.107, de
13 de setembro de 1966. Sessão: 14·3·77.
Projeto de Lei do Senado no 99, de 1976·Complementar Senador Orestes Quêrcia - Inclui os viajantes comerciais
autônomos entre os beneficiários do Programa de Integração Social
(PIS), e dá outras providências. Sessão: 16·3·77.
Mensagens arquivadas:
No 127/76 (no 249/76, na origem)- Solicitando autorização
do Senado Fedem! para que a Prefeitura Municipal de lpumirim
(SC) possa elevar o montante de sua divida consolidada. Sessão:
3-3-77.
No I07/76 (no 219/76, na origem) - Solicitando autorização
do Senado Federal pura que a Prefeitura Municipal de Lorena (SP)
po.ssa elevar o montante de sua divida consolidada. Sessão: 4·3· 77.
Projeto prejudicado e enviado ao Arquivo:
Projeto de Lei do Senado no 128, de 1975 - Senador Lázaro
Burboza - Fixa prazo para expedição de normas disciplinadoras e
tarifas previstas nu Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
reguladora do Seguro Obrigatória de Danos Pessoais causados por
veículos automotorcs de via terrestre. Sessão: 11-3·77.
CONSULTORIA·GERAL
PARECER No 16/77
Sobre minuta de contrato de prestaçio de servlçoo,
apresentada por ASTEC- Assistência Técnica MEdlco-Odon·
tol6elca.
O Senhor Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica e So·
cinl encaminha minuta de contrato de prestação de serviços de
manutenção e assistência técnica nos equipamentos dos gabinetes
odontológicos que especifica. Salienta, em seu expediente, o interesse
da Administração, e a necessidade dos serviços, pura que não haja
solução de continuidade no funcionamento do setor.
O Senhor Diretor·Gerul, u quem fc' endereçado o pedido, soli·
cita, a respeito, o pronunciamento desta Consultaria.
II ·- A Resolução n• 9, de 1973, du Comissão Diretora, que
regulamenta a licitação, pelo Senado, pura contratação de obras e
compras, 1: omis•n quanto ii eontrntaçuo de serviços. Entretanto,
determina, em seu urtigo 10, u aplicação complementar das normas
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do Decreto·lei no 200, e atribui ao Senhor Primeiro·Secretário a com·
petência pura dispensa de licitação.
III- O Dccreto·lei n• 200, em seu artigo 126, parágrafo 2•, item
"d", prevê a dispensa de licitação.
"Na aquisição de maté:riais, equipamentos ou gi':neros
que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comcrciul exclusivos, bem como nu contra·
tação de serviços com profissionais ou firmas de notória cspe·
cializaçUo,"
IV - Além disso, o preço do contrato é de CrS 2.000,00 (dois
mil cruzeiros) mensais, o que totaliza, no prazo de sua vigência- ja·
neiro a dezembro de 1977- a quantia de Cr$ 24.000,00 (vinte c quatro mil cruzeiros).
Assim, obedecia a lei, o Senhor Primeiro-Secretário poderá dis·
pensar, para o caso, u licitaçiio, se assim julgar conveniente.
V - Em seu conteúdo, u minuta apresenta as cláusulas nor·
mais para a espécie, bem definindo c especificando as obrigações das
partes.
Em sua cláusula XII exclui expressamente a possibilidade de reajuste de preço, durante sua vigência, ajustando-se, assim, à orienta·
ção adotada pelo Senado.
VI - lmpõe·se à minuta apenas uma restrição: conforme cons·
ta do seu preúmbulo "ASTEC- Assistência Técnica Médico-Odontológica" é mera denominação de estabelecimento, não sendo pessoa
jurídica capaz de direitos c obrigações. Capaz de contratar é a firma
individuai"Marcelo E. de Moura".
·
Pelas razões expostas, entende esta Consultaria que se o Sr.
Primeiro-Secretário houver por bem dispensar a licitação, o contrato
poderá ser assinado, substituindo-se na minuta a denominação
"ASTEC - Assistência Técnica Médico-C:ldontológica" por
"Man;clo E. de Moura", firma individual.
Brasília, 29 de março de 1977.- Paulo Nunes Aueusto de Fleuel·
redo, Consultor-Geral.
CONSULTORIA·GERAL
PARECER N0!7/71
Sobre requerimento de Maria de F'tlma Carvalho Rodrl·
gues, Assistente LeeJIIatlvo, Classe "C", solldtando retlnea·
çio de seu enquadramento para a Cateeorl;l Funcional de Técnico Leslslatho, Classe "C".
Maria de Fátima Carvalho Rodrigues, Assistente Legislativo,
Classe "C", lotada na Secretaria-Geral da Mesa, solicita retificação
· de seu enquadramento pura a Categoria Funcional de Técnico Legis·
lativo, Classe .. C...
O requerimento foi devidamente informado pela Subsecretaria
de Pessoal.
II - A postulante foi admitida no Senado Federal para o
emprego de Mecanógrafo, após habilitação em prova pública de sele·
ção. Pelo Ato no 8, de 1976, du Comissão Diretora, teve seu emprego
incluído no Plano de Classificação, instituído pela Lei no 5.645, de
1970, na Categoria Funcional de Assistente Legislativo Classe "C",
após habilitação cm prova interna de seleçào. Pelo Ato no 33, de
1976, da Comissão Diretora, o seu emprego foi transformado em cu r·
go,
lll - A Subsecretaria de Pessoal, uo fulur no processo, infor·
mou ser a postulante portadora de diploma de curso superior,
confonue cópia de diploma em anexo, mas, em verdade, tu i não oco r·
re, pois não se truta de diploma de curso superior e sim mero certifl·
cudo de participuçiio em curso.
IV- A Resolução no 18, de 1973, uo constituir c estruturar o
Grupo·Atividades de Apoio Legislativo, assim estabeleceu:
"Art. O Grupo-Atividudes de Apoio Legislativo é
constituldo pelas Categorias Funcionais uhuixo indicadas,
dimibuldus us cluss~s respectivas, pelu esculu de níveis, nu
forma do unexo SLAL·OII- Técnico Li:gislutivo.
' • • • ' • ' •• ' ' ' "

• ' •• o •• "

• "

• ' • • • • ' ' •• ' ' ' ' • • • ' "

' ' • ' • "

734 Scxta·fciru I•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo,ll)

Art. 4Y - Podcriio integrar as Categorias Funcionais de
que traiU o artigo anterior, mediante transformação ou truns·
posiç:io, os cargos atuais, vagos c ocupados, cujas ntividadcs
guurdem correlação com as indicadas no artigo I• desta Rc·
soluçuo, observado o seguinte critério:
I - Na Categoria Funcional de Ti:cnico legislativo,
por transforntaçilo, os cargos: a) de Redutor de Anuis c Doeu·
mentes Parlamentares, ncnico de Instrução da Rcprcscn·
taçiio, Auxilinr de lnstruçilo legislativo, Auxiliar legislativo,
Pesquisador Lcgislntivo, Redutor de Ato, Redutor de
Divulga~iio; b) os de Bibliotecário, Oficial Bibliotecário,
Arquivologista, cujos ocupantes executem, cfctivamentc,
atribuições de posquisa Legislativa;"·
A Lei n' S.64S, invocada pela interessada, só aproveitava os
funcion:\rios, c, sendo ela, ii ocasião do enquadramento, servidora
contratada, nüo poderia ser favorecida.
Passando, depois, para o quadro permanente, exercia cargo que
não tinha nenhuma correlação com a Categoria Funcional de
Têcuico Legislativo.
Se formos encarar o postulado pelo prisma da progressão
funcional c ascensão funcional, por sinal ainda não devidamente
r(!gUI:tmcnlOs, uindn assim não encontraria guarida o pleiteado,
cm ra1.:io do preceituado no parágrafo único do art. 14 da mesma
Rcsoluçiio n' I8(73, que assim determina:
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das partes, com prevalência de todas as cldusulas, exceto quanto nos
pagamentos, estipulados na CIOusula Terceira, que,podcrllo ser ren·
justados nu forma e condições previstas pelo Decreto-lei n• I85, de
23-2-77".
III - O critério de rcsjustamento previsto no contrato finda
(Decrcto·lei n• 185) melhor se adequa aos contratos de obras, sendo
normalmente adotados pela Administração, para reajustamento de
contratos de serviços, os índices da Lei n• 6.205, que substituem o
sal Mio mini mo como paradigma de correção.
IV- No caso em exame, u EXÓTIKA PAISAGISMO pleiteia,
no expediente e na minutu de contrato que o acompanha, o reajuste
pelo o índice da Lei n• 6.205, fixt~do pelo Decreto n• 77.5 li, de
29·4· 76, em 27,4%. A aplicação desse índice ao valor mensal de
CrS 6,500,00 do contrato renovado resulta no valor mensal de
CrS 8.281,00 pretendido no novo instrumento.
V- O valor total do contrato - CrS 99.372,00- ultrapassa o
limite de 5 salários mínimos, definido pelo Decreto-lei n• 200 como
de pfqueno •ulto, para justificar a dispensa da licitação. Entretanto,
se entender o Senhor Primeiro-Secretário que os serviços exigem
notória especialização, poderá dispensar a licitação, com base no
artigo 126, parágrafo 2•, "d", do Decreto-lei no 200, de 1967.
Pelas razões expostas, conclui esta Consultaria que não haverá
impedimento de ordem legal ou jurídica à assinatura da minuta, se o
Senhor Primeiro-Secretário houver por bem dispensar a licitação.
Brasília, J I de março de 1977. - Paulo Nunes Augusto de
Fl111elredo- Consultor-Geral.

CONSULTORIA·GERAL
PARECER N• 19/77
Sobre minuta de contrato de prestação de senlços apresentada
pela "STANDARD ELtfRICA S/ A".
O Senhor Diretor·Gcrul solicita o pronunciamento desta Con·
sultoria sobre minuta de contrato de prestação de serviços aprcsen·
V - Como se verifica, para que ocorra a progressão serão tada pela "STANDARD ELf:TRICA S(A: tendo por objeto a ma·
nutenção de equipamento telefônico "S.E." instalada no Gabinete
ncccssúrios:
n) grau de escolaridade fixado para ingresso na categoria da Presidência do Senado.
11- O Art. n• 9, de 1973, da Comissão Dirctora, que regula·
funcional;
menta a licitação para contratação de obras e compras, 1: omisso à
b) interstício: c
contratação de serviços, mas atribui ao Senhor Primeiro-Secretário a
c) regulamentaçüo do processamento dessas progressões.
Tambi:m sob o ponto de vista de progressão funcional e competência para dispensa de licitaçüo c determina a aplicação com·
plcmcntar dos artigos 125 e 144 do Decreto-lei no 200, de 25·2·67.
:.tsccm~o funcional a requerente não preenche os requisitos exigidos,
III - O Decreto-lei n• 200, por seu artigo 126, parágrafo 2•,
de conformidade com a legislação citada.
P"mite
a dispensa de licitação:
VI - A suplicante não provou ser portadora de diploma de
a) na aquisição de materiais, equipamentos ou gi:ncros que só
curso superior, ma~, mesmo que o fizesse, esse diploma, agora,
podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante ex·
valeria. apen:ts, para ela concorrer, com outros funcianârios na
clusivos,
bem como na contratação de serviços com profissionais ou
mesma situação, à usccnsão funcional, quando fosse o caso.
firmas de notória especialização.
VI- Face ao exposto, somos de parecer pelo indeferimento do
requerimento por falta de amparo legal.
I) nas compras ou execução de obras c serviços de pequeno
Brasília, 30 de mnrço de 1977. - Paulo Nunes AUfiUito de vulto, entendidos corno tal os que envolveram importância inferior a
Figueiredo, Consultor-Geral.
cinco vezes, no caso de compras e serviços, e a cinqUenta vezes no ca ..
so de obras, o valor do maior salário mínimo mensal.
CONSULTORIA..CERAL
IV- Embora o texto da minuta de contrato se refira à sua vi·
PARECER N• 18/77
gência por "prazo indeterminado", o expediente que a encaminha ao
Sobre minuto de contrato de prestaçilo de senlços apresentada Senhor Diretor·Geral propõe sua vigência para ati: 31-12·77. E, sen•
do seu preço mensal de CrS 582,00, seu valor será, pelo prazo de um
por "EXÓTIKA PAISAGISMO LTDA."
ano, de CrS 6.984,00, superior, portanto, ao que se define no De·
O Senhor Dirctor-Gcrul solicita o pronunciamento desta Con crcto·lei n• 200 como de pequeno •alto.
sultoria sohrc propostu de prorrogação de contrato de prestação de
V- Sendo o equipamento de fabricação du "Standard Elétrica
scn·iços aprcscntuda por EXÓTIKA PAISAGISMO LTDA., tendo S(A", poderá o Senhor Primeiro-Secretário, se assim o entender, e
por ,,hjcto a con<crvaç1io dos jardins do Senado.
com suporte no artigo 126, parágrafo 2•, "d". do Decreto-lei n• 200,
11 -O ·c,lpcdicntc se faz acompanhar de minuta de novo con· dispensar a licitação.
VI -Se houver dispensa de licitação, não vemos óbice legal ou
tr~\lo, Mto se anexando, contudo, o contrato anterior, cujo prazo de
vigência se expirou u 31-12-76. O contrato findo foi examínBdo por jurídico il assinatura do contruto, com as seguintes ressalvas:
a) substituindo-se, no pre:imbulo, a indicaçilo "Gabi·
esta Consultaria cm parecer emitido em agosto do ano próximo pus·
note do Diretor de Serviços Geruis" por Gabinete da Pre·
s;:do, anowndo·sl! o scguint~.
sidência:
n) () prc1·o mcr~>al era dcCrS 6.500,00;
b) exclusão do parf1grafo primeiro do inciso I, por
conter disposição leonina, renumerando-se o parágrafo 2•
ir) O pmzo de vigéncin, para o perfodo de I•·I· 76 a 31-12· 76.
para parágrafo unico; e
" ... 1H1dcndn ~;l.'r prorrogado por mais um ano, mediante acordo
"Art. 14 ...................................... .
Parágrafo único. O interstício para progressão
funcional é de 3 (tri:s) anos, para as classes iniciais das
categoria> funcionais de Ti:cnico Legislativa c de Taquígrafo
Legislativo, c de 2 (dois) anos para as demais classes c
c:ttegorias funcionais."
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Art. 2' A presente Resoluçüo entrará cm vigor a partir de 15
c) altcruçüo dus disposições do inciso IV, pura se cs·
de abril do corrente, revogando-se as disposições em contr4rio.
wbclcccr u vigcncia ate 3I·12· 77.
Brasilio, em 23 de março de 1977. - Deputado Passos Porto,
Brasiliu, 31 de março de 1977.- Paulo Nunes Augusto
Presidente - Deputado José Alves, Conselheiro - Deputado José
de Figueiredo- Consultar-Geral.
Bonifácio Neto, Conselheiro - Deputado Raul Bernardo,
Conselheiro - Senador Cattete Pinheiro, Conselheiro - Senodor
INSTITUTO DE PREVIDE:NCIA DOS CONGRESSISTAS
Heitor Dias, Conselheiro.
RESOLUÇÃO N• 53!77
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETORA,
Consrcssisws, no uso de su:ts atribuições,
REALIZADA EM 1•·3·77
Resolve:
Art. I• O pro-labore concedido aos funcionários do
Ãs dezessete horas, do dia primeiro de março do ano de mil
Congresso Nacional, servindo ao Instituto de Previdência dos novecentos e setenta c sete, em sua sede, n:únc-sc a Comissão DircCongre<Sístas, oswbelccído pelo art. 3• da Rcsoluçüo n' 36/74, tora do Grupo Brasileiro da Uniiio lnterpurlamcntar, presentes os
Senhores Senador Accioly Filho, Presidente, Deputados Flávio
pnss:tr{t a vigorar a partir de IY de março do corrente, com os Marcilio, Vice-Prcsidentc, Thales Ramalho. Sccrcti<rio. c J.uiz Br:1z,
seguintes padrões:
Tesoureiro, e mais o Senhor Senador Saldanha Derzi. Membro do
No
Cargo
I Diretor da Sccrct.
I Assessor Técnico
3 Chefe de Sctor
I Contador
I Operador Múq. Cont.
7 Auxíliur de Sctor
I Encurrcgado do Arquivo
I Chefe de Porta riu
I Continuo
17

Padrio Valor Unit.
IPC· I 3.300,00
IPC-2 3.170,00
IPC-3 2.800,00
IPC-4 2.400,00
IPC·5 1.900,00
IPC-6 !.600,00
IPC-6 1.600,00
IPC-7 I.400,00
900,00
IPC-8

Total
3.300,00
3.170,00
8.400,00
2.400,00
1.900,00
I !.200,00
1.600,00
1.400,00
900,00

Art. 2• Esta Resoluçüo cntrarú em vigor na data de sua publi·
caçüo, revogadas us disposições em contrário.
Brasili<l. em 23 de março de 1977. - Deputado Passos Porto,
Presidente - Deputado José Alves, Conselheiro - Deputado José
Bonifácio Neto, Conselheiro- Deputado Raul Bernardo, Conselhei·
ro- Senador Cattete Plnehiro, Conselheiro- Senador Heitor Dias,
Conselheiro.
INSTITUTO DE PREVIDE:NCIA DOS CONGRESSISTAS
RESOLUÇÃO N• 54/77
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congrcssisws, no uso de suas atribuições c em obediência ao
disposto na Lei n' 5.896, de 5 de julho de 1973,
Resolve:
Art, I•' Aplicar às pensões concedidas pelo Instituto 30%
(trinta por cento) de aumento, nos termos do Decreto-Lei n• 1.525,
de 28 de fevereiro de 1977, que reajusto os vencimentos e snlitrios dos
servidores públicos do União.
Art. 2~' Revogam-seus disposições cm contrário.
Jlrusili<l, cm ZJ de mnrço de 1977. - Deputado Pa!ISils Porto,
Presidente- Senador Cattete Pinehlro, Conselheiro- Senador Hei·
tor Dias, Conselheiro- Deputado Josci Bonlrádo Neto, Conselheiro
- Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Deputado José Alves,
Conselheiro.
INSTITUTO DE PR EVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS
RESOLUÇÃO N' SS/77

Conselho lntcrparlamentnr. Havendo número legal, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos e, cm seguida, faz umn
cxposiçilo sobre os subsídios apresentados para t~prcciaçüo pela I20•
Reunião do Co'nsclho lntcrparlamentar, ·cxposiçUo esta que é nprovadu. Prosseguindo, Suu Excelência comunica que a Reunião do
Conselho se rcaliznrú, de I I n 16 de abril. em Cnmherra,
esclarecendo que a composição da Delegação Br:~silciru, que partici·
pará de seus trabalhos. obcdccerií ao disposto no artigo trinta c dois
e parúgrafos primeiro dos Estututos do Grupo. Acrcsccnt:l, cntrctan·
to, que também dcvcrú integrar a Dclcgaçüo o Senhor Deputado Ci:·
lio Borja, eleito membro do Comité Executivo da Unilio durt~ntc a
Conferéncia de Madrid, o que é aprovado. A seguir, '' Senhor
Presidente sugere que scju propostu ii Comissão Dt:!ibcrativa a indicuçUo de dois Assessores e de um Assessor de Imprensa rar:t ~u.:om~
panharem u Dcle!!~lç1'lo i1 Reuniria de Camberr~1. t\,nruvad~l. Sua
Excelência propõe, uindu, que a ajuda de custo. a ser suhmetid~1 ú
Comissão Ocliberutivu. scju fixada cm dois mil dólares nmcricanos.
mais pussagem d!.! ida e volta cm primeira cl:1ssc:. vi:1 Joh~tnncsburgo.
Aprovado. A Comissão Dirctoru decide a se~uir: o) indict~r o Deputado Flávio Marcilio membro da Dclc~açüo i1 120• Rcuniflo do
Conselho lntcrparlamcnwr, na qualidade de rcprcscnl<lntc da
Diretori:l do Grupo: b) propor ii Comissiio Dclii>crativa a ronova·
ção do contnlto do l'rofessor de Inglês, Senhor Luiz Paulo Fclici:nw
de Lima, e a criação de um curso de francês ;:1 st:r minbtrmlo :.lO$
mt:mbros do Grupo: c) nuarcm p:.1ra :'1s dt:zessctc.: hor01s do dia quinze
do corrente mês, cm sua sede, a prdximu reuní:io da Comiss:io
Delibcrativa: d) manter os Assessores Hélio Dutr<~, Hclob<~ de
Souza·D:tntas c Paulo lrineu Portes e o Auxiliar Paulo Pcroira:
e) dispcns:.1r o Au,\ili:.tr Benedito José dt Burros c nomcilr pma sua
vag:t Silson Sathlcr: e I) aprovar o pedido de nliac;ào ao Grupo
formuh1do pelo Senhor Oeput<ldo Sí:rgio Murilo. Nada mais
huvcndo :1 tr:tt:tr, suspende-se a reunião Pilf>~ que se lavre :t At:l,
Rcubertos os trnb:.ilhos, ~Is dezoito horus, é :.1 mesma lida c ilpnwada.
Eu Thales Ramalho, Secretário, lavrei a presente Ata que v::i i1
publicação.
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DELIRERATIVA,
REALIZADA EM 15·3-77

Ãs dczcssctc horas do dia quinzl.! de mar~o do anL) <.k mil
novecentos c sctcntu c sctt:, cm sua sede, rcÜnt!·se ~~ CL)missflo
Dclibcrutivn do Grupo Brasllclro t.la Uni~tn lnt~.:rrml;uncnt~lr.
prc~:i!ntcs os senhores Senador Acciol)' Filho. l)rcsidentL', !)cptuaUos
O Conselho Ddihcrativo do lnstit•l!O de Previdência dos FU1vio Murcilio, Vice-Presidente, c Luiz Arlll, Tcsnun:iro, Scn:!dltrcs
Congrcssist:ts, nu forma do mtigo 15 da Lei n1• 4.2H4, de 20 de novem- Lcnoir Vurgús, Saldanha Derzi, Henrique de La Ro!.!quc, Nelson
Curnciro, Amurul Peixoto c Lourivnl llupti~tu. DcrutaUns Ruhcn1
bro de 1963, c urtigo 14 do Rcgiml!nto B{lsil.!o,
Mcdinu, Pilssos Pôrto, Vinicius Cansunçào, .Iuci l:~.:rreira, JcrLinimn
Resolve:
Art. i' Fica elevado. de CrS )0,000,00 (trintu mil cruzeiros) Suntuna, Getulio Dius, Pudrc Nobre, Cólio ~1arqucs Fernandes,
paru CrS ·10,000,00 (quarenta mil cruzeiros) o tcto de empréstimo Juurcz Bcrnurdcs, Gonzugn Yusconcclos, Pinht:irn i\lachudo, Odulfo
Domingues, Argiluno Durio, João Mcnczc~. Nntwcirn de Rezcndc,
sob consignuçào cm f'olhu. concedido uns ussociudos do IPC.
Eleva o toto estabelecido pela Resoluçuo n• 41/75, para
eonecssiio de empréstimo sob consignação em folha.
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Vasco Neto, Wilmar Daflanhol c Joilo Linharcs. Ausente, por moti·
vo previamente justificado, o Senhor Deputado Thalcs Ramalho,
Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos c agradece, cm nome da Diictoria c do seu próprio,
a clciçiio para a dircçilo dos trabalhos do Grupo. Em seguida, d6
conhecimento do Ternário da 120• Reunião do Conselho fntcrpar·
lamentar, a saber: I) Comissão para o estudo das questões politicas,
da segurança internacional c do desarmamento: "0 papel dos
Parlamentos nu tentativa de reduzir as tensões internacionais c o pro·
grosso no campo do desarmamento, incluindo as arma.~ nucleares c
as novas armas de destruição· maciça." 2) Comissão ,para o estudo
das questões parlamentares, jurfdicas e dos direitos do homem: "0
direito do mar." 3) Comissão para o estudo das questões cconômi·
cas c sociais: "A continuação do estudo sobre uma nova ordem
econômica internacional e, cm particular: - a contribuição dos
países desenvolvidos para o estabelecimento de mecanismos de
cooperação entre os pafscs cm desenvolvimento; - transferências de
tecnologia para o desenvolvimento." 4) Comissão para o estudo da
educação, da ciência, da cultura e do meio ambiente: "O
abastecimento da água c controle dos refugos, como requisito prcli·
minar para o desenvolvimento do meio am bicnte humano."
5) Comissão para os territórios não-autónomos c o estudo das qucs·
tõcs étnicas: "Os direitos inalienáveis à autodeterminação c à
independência dos povos ainda sob domfnio colonial ou ncocolonial
c a avaliação da implementação da resolução da 63• Conferência
sobre a situação na Ãfrica Austral." Com a palavra, o Senhor
Deputado Flávio Marcílio se desculpa por ter de retirar-se cm razão
de compromisso inadiável. Prosseguindo nos trabalhos, o Senhor
Presidente esclarece que a Delegação à Reunião do Conselho, a rcali·
zar-sc cm Cambcrra, de onze a dczcsscis de abril de mil novecentos c
setenta c sete, ficara, conforme o artigo trinta c dois, parágrafo
primeiro, dos Estatutos do Grupo, assim constituída: na qualidade
de Membros Natos, o Presidente do Grupo c dos dois Membros do
Conselho fntcrparlamcntar; um Delegado indicado pela Comissão
Dirctora do Grupo; um Delegado designado pelo Presidente do
Senado e um Delegado designado pelo Presidente da Câmara. Acrescenta Sua Excelência que o Senhor Deputado Célia Borja, na quali·
dadc de Membro do Comitê Executivo, também integrará a Dele·
gação. O Senhor Presidente, tendo de ausentar-se por motivo de for·
ça maior, passa a Presidência ao Senhor Deputado Luiz Bruz,
Tesoureiro. A seguir, a Comissão resolve: a) ao apreciar a proposta
de renovação do contrato do professor de inglês, Sr. Luiz Paulo
Feliciano de Lima: I - por dez votos contra seis, reduzir de oito
para seis o número de aulas semanais c II- aceitar as demais condições; b) criar um curso de francês, nos termos propostos pela Professora Clurice Filiatre da Silva, a ser ministrado semanalmente, de
quarta a sexta-feira, das oito às nove horas da manhã, na sede do
Grupo, condicionando seu início a um mínimo de quinze inscrições;
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c) delegar poderes à Dirctoria do Grupo pura promover gestões
objctivundo a aquisição de aparelhagem audio-visual pura os cursos
de idiomas; d) autorizar as esposas dos Membros do Grupo a
participarem dos cursos de idiomas; e) aprovar proposta da Comis·
são Dirctora no sentido de indicar um Assessor de Imprensa para
acompanhar a Delegação Brasileira à Reunião de Camberru; f) não
acolher, por nove votos contra quatro, proposta da Comissão Oire·
tora para que sejam dois os Assessores da Delegação à Reunião do
Conselho, fixando seu número cm um c deixando a critério da
Presidência do Grupo a escolha de seu nome; 1) nilo acolher propos·
ta da Comissão Dirctora relativa à ajuda de custo a ser paga aos
integrantes da Delegação à Reunião de Cambcrra, fixando-a cm
importância correspondente a hum mil c oitocentos dólares amcri·
canos, mais passagem de ida c volta cm primeira classe, via
Johanncsburgo; h) suplementar o Senhor Deputado Célia Borja a
diferença de ajuda de custo e passagem aérea pagas pela União
lntcrparlamcntar c as fixadas para os membros da Delegação
Brasileira; I) aprovar a proposta de filiação ao Grupo apresentada
pelo Senhor Deputado Aluizio Paraguassu; c J) convocar uma
Sessão Plenária para o próximo dia vinte c três, às dez horas da
manhã, na Sede do Grupo, para apreciação dos relatórios finan·
cciros c das atividadcs do Grupo rcfativos ao uno de mil novecentos c
setenta e seis. Nada mais havendo a tratar, suspende-se a reunião
pura que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, às dezoito horas c
trinta minutos, é a mesma lida e aprovada. Eu, Luiz Braz, Sccrctãrio
cm exercício, lavrei a presente Ata que irá à publicação.
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETORA,
REALIZADA EM 30·3·77
Ãs quatorze horas do dia trinta de março do ano de mil novcccn·
tos c setenta e sete, reúne-se a Comissão Dirctora do Grupo Dr asilei·
roda União lntcrparlamcotar, presentes os Senhores Senador Accioly Filho, Presidente, Deputados Flávio Marcílio, Vicc-Prcsidcntc,
Thalcs Ramalho, Sccrctãrio c Luiz Braz, Tesoureiro. Havendo númc·
ro legal, o Senhor Presidente esclarece que a presente reunião fora
convocada cm razão de comunicação escrita que recebera aquela
manhã do Deputado Flávio Murcílio, na qual informa da impossibilidade de integrar, por motivo de saúde cm pessoa da família, a
Delegação Brasileira à 120• Reunião do Conselho lntcrparlamcn·
ta r. Sua Excelência põe cm debate a indicação de um novo nome, sendo que a escolha recai no do Senhor Deputado Luiz Braz. Nada mais
havendo a tratar, suspende-se a sessão para que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, às quatorze horas c trinta minutos, é a mesma
lida c aprovada. Eu, Thalcs Ramalho, Secretário, lavrei a presente
Ata que vai à pu blicaçiio.
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Petr6nlo Portello (ARENA- PI)
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LJDIIANCA DA ARINA
I DUIIAJOIIA
Lide r
Eurico Rezendo
Vico·llderos
Heitor Dias
Helvldio Nunes
José Sorney
MaHos Leóo
Osires Teixeira
Paulo Guerra
Saldanha Derzi
Virgllio Távora

3~'~·Sec:retário,

Henrique de la Rocque (ARENA- MA)

1~-Vice·Presidente,
Jos6 llndoso (ARENA- AM)

49-Secretcirio,

Renato Franco (ARENA- PA)
29-Vic:e·Presidentez

LIDIIANCA DO MDI
IDA MINORIA

Amoral Peixoto (MDB- RJ)
Suplentes de Secretório,

Lide r
Franco Montara
Vice·lideres
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Gilvan Rocha
láz:aro Sarboza
Danton Jabim

l'·Secretano,

Mendes Conole (ARENA- MT)

Altevlr leal (ARENA- AC)
Ruy Carneiro (MDB- PB)

2•·Secretdrio:
Mouro Benevides (MDB- CE)

Otoir Becker (ARENA- SC)
Braga Junlor (ARENA- AM)

COMISSOIS

COMISIAO DI ASSUNTOS IIOIONAIS - (CAl)
(7 membros)

Diretor, José Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

Localr Anexo 11 - Térreo
Telefones, 23·6244 e 25·8505 -Ramais 193 e 257

Presidente: Di norte Mariz
Evandra Carreira

Vice·Presidente~

Suplente•

Titulare o
ARENA

A) Y.iiYJÇO DI COMIIIOII PIIMANINTII
Chefe• Clóudio Carlos Rodrigues Casto

1. Saldanka Darzi
2. José Sarnoy
3. Otair Becker

1. .............. .
2. Jarbas Possarinko
3. Di norte Mariz:
4. Teotónio Vilela
5. Braga Junior
MDB

Local: Anexo 11 - Térroo

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

Telefone, 25·8505- Romois301e 313

COMJIIlO DI AOIICULTUIA- (CA)

1. Evelásio Vieira
2. Gllvon Rocha

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Reunióes: Terc;as·feiras, às 10:00 horas
Local: Sola ''Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal623

(7 membros)

COMISIAO DI CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA- (CCJ)
(13 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidenta, Agonor Maria
Vice·Presidentes Otair Becker

luplenteo

ntulo•••
ARENA

1. Dlnorte Mariz
2. Saldanha Derzl

1. Otoir Becker
2. Benedito Ferreira
3. ltollvlo Coelho

3. Moffos leão

4, Paulo Guerra

S. Vasconcelos Torres

MDB
1. Agenor Mario
2. Roberto Soturnlno

1. Adalberto Sono
2. Evelóslo Vieira

Presidente: Daniel Krieger
19·Yice·Prosidonte: Accioly Filho
29·Vico·Prosidento: Leito Chaves

Titular••
1.
2.
3.
4,
5,
6,
7.
8.
9.

Suplente•
ARENA
1.
2.
3.
4,
5.

Osires Teixeira
Mollos Leóo
Vasconcelos Torres
Saldanha Cerzi
Lenolr Vergas
6, Arnon de Mello

Accioly Filho
Gustavo Capa nem a
Daniel Krioger
Eurico Rez:ande
Heitor Dias
Holvldio Nunes
Wilson Gonçalves
llollvio Coelho
Offo lehmonn
MDB

1. Dirceu Cardoso

2. Leito Choves
3. Nelson Carneiro
4. Paulo Brossard

1. Franco Mantere
2. Orastes Quércia

Aniltento, Clóudlo Carlos Rodrigues Casto- Romol301 ou 313

Rtunl6ett Quartas·feiras, às t lt30 horas
Local cSala \'Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramal1 621 o 716

Assistente: Maria Helena Bueno Brondào - Ramal 305
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Loco h Solo "Clóvis Bevllácqua''- Anexo li - Rama/623
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COMISSlO DO DISTIITO PIDIIAL- (CDP)

COMISIAO DI IDUCAÇ.lO I CULTURA- (CIC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente, Wilson Gonçalves

Presidente, Joóo Calmon

Vice·Prasldenfe, Ruy Carneiro

Vice•Prosldonte, Eveláslo Vieira

luplentet

lu!llentet

Tltulttre1
ARENA

ARENA
1. Augusto Franco
2. José Sarney
3. Braga Junior
4. Altevir Leal
S. Luiz Cavalcante

1. Heitor Dias
2. Paulo Guerra
3, Catfete Pinheiro

4. Osires Teixeira
'· Saldanha Cerzi
6. Wi/5on Gonçalves

1. Tano Outra
2. Gustavo Capanema

1. Helvidio Nunes
2. Ruy Santas
3, Arnon de Mello
4. Heitor Dias

3, Joóo Calman

4, Otto Lohmann
5. Jarbas Passarinho

6. Ca"eto Pinheiro
MDB

7, Virgllio Távora

8. Alexandre Costa
MDB
1, Adolberto Sena

1. Evandro Carreiro

2. Lázaro Barboza

2. Nelson Carneiro

1. Evelósio Vieira

1. Franco Montara

2. Paulo Brossard
3, Adalberto Sena

2. Itamar Franco

II

I

Assistente' Cleido Maria B. F. Cruz- Ramal .598
Reuniões, Quintas-feiras, às tQ,QO horas

3. Ruy Carneiro

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões, Quintas·feiros, às 10,00 horas

Locoh Solo "Clóvis Bovilácqua"- Anexo 11- Ramal623

COMISS.lO DI PINANÇAS- (Cf)

10

Local: Sala Rui Barbosa"- Anexo /I- Ramais 621 e 716

(17 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidente, Paulo Brossard
Vice·Pretidente: Oomicia Gcndim

COMISilO DIICONOMIA- (CI)
(11 membros)

COMPOSIÇÃO

ntulllr••

Suplente•
ARENA

Presidente, Marcos Freire
Vice•?residente, Vasconcelos Torres

Tltuler••
ARENA

1. Milton Cabral
2. Arnon de Mello
3, José Guiomard
4, Luiz Cavalcante
5, Paulo Guerra
6. Vas,oncelos Torres
7. Dinarte Mariz
S. Ofair Becker

1, Ca"ete Pinheiro
2. Augusto Franco
3, José Sarney
4. Oomlcio Gondlm

S. Jarbas Passarinhe

l , CoMete Pinheiro

2. Heitor Dias
3. lourival Baptista

4. Oaniell<rioger
S. José Guiomord

6, José Sarney
7, Saldanha Cerzi

MDB
MDS

1. Franco Montoro
2. Marcos Freire
3. Roberto Saturnino

1, Teotónio Vilela
2. Alexandre Costa
3, Wilson Gonçalves
4. Domlcio Gandim
S, Helvldio Nunes
6. lenoir Vergas
7, Mo"os Leóo
8, Ruy Santos
9. Bragd Junior
10,. Torso Outra
11, Virgllia Tóvora
12. Mogalhóes Pinto

1, Agenor Maria
2. Orestes Querela

1, Paulo Brouard

1, Oanlon Jabim

2. Evolóslo Vieira

2. Dirceu Cardoso

3, Gllvan Rocha

3, Evandro Carreira

4. Roberto Saturnlno

S, Ruy Carneiro
An1stenro, Daniel Reis de Scuza - Rama1675
Reunióos' Quartat·foiras, à:s 10z30 horas
Localz Sala "Rui Barbosa"- Ane~eo 11- Ramais 621 o 716

A11i1tente• Cdndido Hlppertt- Ramal 676
Reunióesr Qulntas·felras1 às 9t00 horas
Localt Sala "Clóvis Bovl/ócqua 11 -

Ano~eo

11- Ramal623
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COMISSAO DI LIOISLAÇAO SOCIAL- (CLS)

COMISSAO DIIILAÇOIS URIIOIIS- (CRI)

(9 membros)

~I

(15 membros)

I
COMPOSIÇÃO

!

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Jessê Freire
Vice·Presidente1 Orestes Quércio

Presidente: Magnlhóes Pinto

Tltvlarat

l 9 -Vice·Presidente1 Saldanha Derzi

S..,lantao
ARENA

2'·Vice-Presidentez Nelien Carneiro
1. Braga Junior
2, Virgílio Távora
3. Osires Teinira

1. Jessé Freire
2. Ruy Santos
3. Lenoir Vergas
4. Jorbas Passarinho
5. lourival Baptista
6. Accioly Filho

looplanteo
ARENA

A, Oomício Gondim

MOB

1. Franco Montara
2. Ort"Stes Quêrcia

1. Lázaro 'Barboza
2. Ruy Carneiro

3. Nelson Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Roma! 675
Reuniões: Ouinta~·feiras, Os 11 :00 horas
local: Sola "Clovis Bevilocquo"- Anexo 11 - Ramal 623

1. Mogalhãos Pinto

1. Accioly Filho

2. AJ.xandre Costa

2. Fausto Castelo-Branco

3, Virgílio Tavora

3. Helvidio Nunes

4, .JesM Freire

4. Domicio Gondim

S. Aroon de Mello

S. Jarbas Passarinho

6. Saldanha Derzí
7, Jow Sarney

6. luiz Cavalcante

8. João Calmon

9. Augusto Franco
COMISSAO DI MINAS IINIIOIA- (CMI)

10. Ono Lohmann

(7 membros)

MOB

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorbos Pauarinho
Vice·Presidente: luiz Cavalcante

1. Danton Jobim

1. Marcos Freirfl

2. Gilvon Rocha

2.. Paulo Brassord

3. Itamar Franco

3. Roberto Saturnino

4. leite Chaves

S. Nelson Carneira

Suplanta•

Titular••
ARENA

1. José Guiomord
2. Paulo Guerra
3. Virgílio Távora

1. Milton Cobrai

2. Oomício Gondim
3. Arnon de Mello
4, Luiz Cavalcante

5.

Jorba~

Assistente: Cóndido Hippertt- Romo/676
Reuniões: Quortas·feiros, as 10:00 horas
local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Passarinho
MOB

I. Dirceu Cardoso

1. Gilvan Rocha

2. Itamar Franco

2. Franco Montara

COMISSAO DI SAUDI- (CS)
(7 membros)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reunióes: Quintas·feiras, én 10:30 horas
Local: Sala 01 CIOvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623

COMPOSIÇÃO

President.,: Ruy Sanfos

COMIIIAO DI IIDAÇAO - (CI)

Vice·Presidenle: Altevir Leal

(5 membros)

Titular••

COMPOSIÇÃO

Suplantu
ARENA

Prosidenlez Adalberto Sena
Vi ce-Presidente: Helvidio Nunes

Suplantai

Titularei

1. Virgllio Tóvora
2. Arnan de Mello
3, Jarbas Pauarínho

MOB

I. Danton Jobim
2. Adalberto Sena

1. Saldanha Derzi

2. ltolivio Coelho

J. Cottete Pinheiro

3. Osires Tehceira

4. Fausto Castelo· Branco

ARENA

I. Helvidio Nunes
2. Otto lehmann
3. Saldanha Oorzi

I. Altevir leal
2. Ruy Santos

1. Dirceu Cardoso

Auistenle: Maria Carmen Couro Souza - Ramal 134
R0<1nl6eto Qvlnto•-lelra•, à• 12o00 hora•
Local; Solo "Ciovi'> Beovílocquo"- Ane110 11- Ramol623

5. lourival Baptista
MDB

I. Adalberto Sena
2. Gilvan Rocha

1. Benjamim Forah
2. Ruy Carneiro

Anistenlr1 Lêdo Ferreira da Rocha - Romal311
R~tuniOes:

Quintas-feiras, os 11 :00 horas

loc1.1L Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSlO DI SIOURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISilO DI TIANIPOITIJ, COMUNICAÇOII
I OIIAJ PUILICAI- (CT)

(7 membro•)

(7 membro•)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente, Milton Cabral
Vice·Presidctnte 1 Augusto Franco

Presídent111 lourival Baptista
' ..."'·President~z Alexandre Costa

Suplente•

Titular••

ARENA

1. Josti Guiomord

1. Alexandre Costa

2. Vasconcelos Torres

2. Braga Junlor

3. Virgilio Távora
4. Augusto Franco

3. Di norte Moriz

ARENA
1. Alexandre Costa
2. Luiz Cavalcante
3, Braga Junior
4. Lourival Bapti1ta
4. Motto1 Le6o

5. Milton Cobrai

MDB
1. Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

I . Adalberto Sena
2. Benjamim Farah

Titulare•

.,,."""
1. Otto ltthmann
2. Teotónio Vilela
3. Wi11on Gonçalves

MDB
1. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

I. Evandro Carreira
2. Evelásio Vieira

Assistente, Lêda Ferreira do Rocha- Ramal312
Reunióes, Quartas-feiras, às 9,00 horas
local: Sola "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716

COMISSlO DI JIIVIÇO JIIJILICO CIVIL - (CIJIC)

A11i1tenteo Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306
Reunióesz Terças·felras, às TOzOO horas
Localt Sala "Rui Barbosa"- Anexo 1/- Ramais 621 e 716

(7 membro!)

I

COMPOSIÇÃO

I) IIIVIÇO DI COMIIIOII MIITAJ, IIPICIAII
I DI INQUIIITO

Presidente, Benjamim Farah
Vice•PresidenteJ Lenoir Vergas

Titulare•

li:

l'

c.......... , .......,,••

Suplantei
ARENA

1. lenoir Vergas
2. Accioly Filho

1. Alexandre Co1ta
2. Gustavo Capanema
3. Matto1 Leóo

3. Augusto Frar~co
4. Heitor Dias

5............... .
MDB
1, Benjamim Farah

1. Danton Jobim
2. Lázaro Barboza

2. Itamar Franco

Assistente: Sônio Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniões: Quintos·feitasf às 9:30 horas
local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Chefe, Ruth do Souza Ca1tro
Local, Anexo 11 - Térreo
Teleloneo 25·8505- Ramal 303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional
2) Comissões Temporárias para Apreciação do Vetos
3) Comissóes Especiais e dolnqu,ritof e
4) Comiuáo Milta do Projeto de L-.; Orçamentária (art, 90 do Regimento
Comum).
Assistentes de Comissões, Hotoldo Pereira Fernand" - Ramo/ 67A;
Alfeu do Oliveiro - Ramal 6741 Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 5981
Mauro Lopo• dó Sei - Ramal 31 O.
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SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL

i

PARA O ANO DE 1977
HORAS

~ERÇA

c.T.

IIIIY BARBOSA
Ramaia - 62l • ?l6

C.A.I.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 62)

l0100

HORAS

S A' L AS

QUAJI'I'A

SAL AS

ASSIS~ENTE

HOR.I.S

RONALIIO

09100

C,P.

C~VIS BEVIUCQUA
Raml - 62)

CANDtDO

LillA

091)0

c.s ..P.c.

RUY BARBOSA
Romaia - 62l e ?l6

SONIA

c.a.c.

CLOVIS BEVIL.<CQUA
Ramal - 621

CLBID.I!

C.D.P.

RUY BARBOSA
RaOB10 - 62l' e 716

ROIIALIIO

C.N.E.

CLOVlS BEVIUCQUA
Ramal. - 62)

RONALDO

C. L. S.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal. - 621

DANIEL

RUr BARBOSA

LBDA

ASSIS~EN~E

QUlii~A

10100
09100

c.s.N.

RUr BARBOSA
Romala - 62l e 716

LtllA

c.c.J.

CLOVIS BEVIL.(CQUA
Jlamal. - 623

liA RIA
HBLBNA

c. a. :e:.

RUY BARBOSA
Ramalo - 621 o ?16

CANDIIIO

RUY BARBOSA
Ramal8 - 621 • 7l6

DANt&L

IIIIY BARBOSA
RamalU - 621 • 7l6

SONIA

10:00

10:)0
ll1)0

C,!,
C.A,

lO:)O

11100

c,s.

SALAS

Ramaa - 621 o 116

12100

c. a.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

ASSIStENU

MARIA
CARMF.M
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